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 رشانلا ةمدقم

 هللا یا يناكوشلا مامإلل سيفنلا رفسلا اذه رشن ىلع مزعلا اندقع امدنع

 لويذ فذحب انوحصن نيذلا صاصتخالا لهأ ىلع هانضرعو باتكلا انأرق
 طقف لوألا ءزجلا شماه يف لوألا رشانلا اهعضو دق ناك يتلا « ةيدنلا ةضورلا ١

 باتكلا نم ريخألا مسقلا يف كلذ لفغأو «ر» فرحب اهيلإ ًازمار باتكلا نم
 .ةصاخ ةعبط يف « ةيدنلا ةضورلا ١ باتك رشني نأ ًادعاو

 هللا ءاش نإ موقنس .ةيدنلا ةضورلا نودب باتكلا اذه رشن ديعن ذإ نحنو
 ةدئافلل الامكتسا كلذو الماك ةلقتسم ةعبط يف ةيدنلا ةضورلا باتك رشنب

 :ىمالسالا تازتلا رغنل ةمدخو

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو « قفوملا هللاو





 ٠ ىلوألا ةعبطلل رشانلا ةمدقم

 محرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ماسو هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيلسرملاو ءايبنألا عيج

 ةمالعلل ةيضملا يراردلا حرش نم ةديج ةيطخ ةخسن انل تعقو دقف دعب امأ

 فلؤملا ةايح يف تبتك ةميدق ةذف ةخسن ىهو ؛ةيهبلا رردلا هنتم ىلع يناكوشلا

 ةافوو «ةيرجه ۱۲۳۸ ةنس يبطاشلا 5 نب دمع ةمالعلا هتذمالت دحأ طخب

 يف فلؤملا ىلع تاكاردتساو ةريثك ريراقت اهيلعو ٠٠٠١ ةنس تناك فلؤملا

 .مهطوطخ نم خسانلا اهلقن فلؤملا نارقأ نم لضافأل ةديدع عضاوم

 . ًاداهتجاو ًاقيقحت رشع ثلاثلا نرقلا ءالع لجأ نم يناكوشلا مامإلا ناك الو

 ام ريخ نم اذه هباتك ناكو ,هينادي نم هدهع يف ةيمالسإلا راطقألاب فرعي لو

 هقفلا نع يوبنلا هقفلا هيف درفأ ثيح هيلإ قبسي مل هنأل ,ًاحرشو ًانتم فلأ

 بتكلا رئاسل ةبسنلاب باتكلا اذه ناكف .لاجم هيف يأرلل يذلا يداهتجالا

 درفأ نأ قبسي مل هنإ ذا « ةيضرألا ةبرتلا يف ةيندعملا ةكيبسلاك » :لاق اك ةيهقفلا
 .ليلجلا لمعلا اذهب فلؤملا هربج ءالعلا نم ريصقت وهو «فيلأتلاب عونلا اذه

 سيل يذلا هقفلا نم وحلا اذه ىلع اوقفتي نأ بمازذملا باحصأب ريدجو

 لعف اک عضولاب هودرفي وأ مهتافلؤم يف هوزيمب نأو . لخدم هيف ءاهقفلا داهتجال

 هقفلا نم ريبك مسق يف همادعنا وأ فالخلا ةلقل ىندأ كلذ نوكي ىتح فلؤملا

 .ةدلقملا فئاوط هيلع عمتجت

 انرك ذ يذلا فصولاب فلؤملا حرش نم انل تعقو يتلا ةخسنلا هذه تناك الو ٠
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 ال هنأ ةميقلا بتكلا نع نيثاحبلا نميلا ءالع ضعب انربخأ دقو «ةدوجو ًاطبض
 كش - نيتخسن وأ ةخسن الإ ةينميلا دالبلاب الو ىتح خسن حرشلا اذه نم دجوي '

 . دهعلا ةثيدح ةميقس طوطخب - هنم

 حاحلإ انيلع رثك نكلو , اهيلع انصرحو اهب اندی نضل ًابجوم كلذ لك ناك
 فوسن انكو .اهرشنو اهعبط بوجو يف اهيلععالطالا دنع ماعلا لهأ نم نيحلملا

 راح عنصي امك ال انقتم هجارخإ ديرأ اذإ ماعلا اذه ةبوعصل :الوأ كلذ ٤

 يجونقلا نسح قيدصل ةيدنلا ةضورلا حرش نأ نظن انك : ًايناثو ؛بتكلا ةعابط
 ارمأ انفشتكا انيديأب يذلا فلؤملا حرشب هتلباقمو هيلع انعالطاب نكلو , هنع ينغي

 يه ةيدنلا ةضورلا اندجو انا كلذ ,نيفلؤملا نيب نوكي نأ حصي ناك ام ايظع

 نمو (ةغلابلا هللا ةجح ) باتك نم تادايز هيلإ افاضم امامن هظفلب فلؤملا حرش
 ةررحم عضاوم اندجوو «تيبلا لهأ بهاذم ركذ هنم ًاصوقنمو « قلا نبا مالك

 ةضورلا بحاصل تعقو ىتلا ةخسنلا نأ رهظيو , ةضورلا يف اهنم ًاريخ انتخسن يف
 . حرشلا يف ًاقرفم نتا عضو دق هاندجوو ةصقانو ةفرحم تناك هباتك يف اهذخأو
 ىلع مهضعب ةراغإو نيفلؤملا فرصت نم ةميظع ةشهد ةلباقملا هذه اندنع تراثأف
 ناك هنأ ءانخايشأ ضعب نم هعمسن انك ام انركذتو «ضعب حئارق تارمك

 سئافن هل نوراتخيو هل نوفلؤي ءاملعلا نم ةعامج ةورثلاو كلملا نم هناكمل يجونقلل

 هل نوعنصي اوناكو «هيلإ اهنوبسني مث فرصتلا نم ًاعون اهيلع نولخدي بتكلا
 ملو لاثملا ةردان هتافلؤم تناكو دهع بيرق ناك هنأل يناكوشلا بتك يف كلذ

 تناكو . دنهلاو رصمب دهعلا ةثيدح تناك ةيبرعلا ةعابطلا نوك عمو . رشتنت دكت

 وأ رصمب هعبط ًاباتك تأ الك ناك ةورثلاب هدي لوطل يجونقلا نإف ,فلكلا ةيلاغ

 لصأب رفظ نمل الإ كلذ نيبتي الو ؛لوألا فلؤملا ماع ىلع كلذب يضقيف دنهلاب
 اذه يف كلذ لعف اك .يجونقلل وه امب اهلباقو ةلحتنملا لوصألا كلت نم
 ام ةقيقحب ماعأ هللاو .اهريغو قاقتشالا ةلاسر يف كلذك عنص هنا لاقيو ؛حرشلا

 حرش ظفل هيف بعوتسا هنا ,ةضورلا ةبطخ يف هلاق ام كلذ يف عفشي الو
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 ةيشاح نم ءايشأ هيلع داز مث ءاهقفلا بهاذم ركذ هيلإ فاضأو «هانعمو فلؤملا

 اذه هسفنل بسني نأ هل رربي ال كلذ لك نإف ءاهريغ نمو فلؤملل ماوألا ءافش

 نوكت نأ ىلوأ تناك يتلاو « ريغ ال ةليئضلا تادايزلا هذه ةفاضإ درجل حرشلا

 عبطيو هبحاصل فلؤملا حرش عبطي نأ ىلوأ مث هب ىلوأ ناكو « شماه اب هيلع ًاقيلعت
 لاحتنا حيبي امم ةدايزلا هذه لثم تناك اذإو ءاهداز يتلا لوقنلا هذه هشماهب

 ةضورلا باتك أرقت كنأ بيجعلا نمو ؛هبحاص ىلإ باتك بستنا امل تافلؤملا

 هذه نم قيقحت وأ ليلدت ةبسنب رثعت داكت الف هرخآ ىلإ هلوأ نم ةيدنلا

 تارمث نمو «يناك وشلل اهصنو اهظفلب اهنأ عم يناكوشلا ىلإ ةيلاعلا تاقيقحتلا
 سانلا صخأ ثيدحلا لهأ ناك دقلو .هركف دكأو هليل اهيف رهسأ ,هتحيرق

 اذه انعفدف . سيلدتلاو ماهبإلا نع دعبلاو ,هبحاصل لوق لك وزع ىلع صرحلاب

 .هبحاصل قحلا در يف ريسلا بوجو ىلإ انركذ اك ماعلا لهأ ةبغر عم هانيأر يذلا
 .ةيلاملا فلكلا نم كلذ انلمح اهم .هفلؤمل ماعلا رشنو .هيبأب دلولا قاحلإو

 نم ةميقلا ةخسنلا هذه انيلإ قاس ىلاعتو هناحسس هللا نأكو «ةيمسجلا تاقشملاو

 هبتك مهأ حرشلا اذه نأل «هملعب سانلا عافتناو هركذ ءايحال يناكوشلا فيلأت

 ةديدع عضاوم يف ءاهقفلا ىدحتو ءامات الالقتسا هيف لقتسا دقو ءاهب رخفي يتلا

 باتكلا اذه يف هبولسأ نمو « ليلدلل ًاعبت هيف مهفلاخ ام يفن وأ تابثإ يف“ هنم

 ,عالطالاو ةطاحإلا دعب ليلدلا ءارو ةوقب ريسلا فيكو داهتجالا فيك فرعي

 نوعديو باتك الو ةنسب مهدنع ماع ال نيذلا .لسكلاو ةلاطبلا لهأ فالخب

 لكلو « ماع ريغب هللا نيد يف لوقلاو ىوهلا عابتا نم ديلقتلا مهب ىلوأو داهتجالا

 معيو «لطابلاو قحلا نيب هروهظب هللا ءاش نا حرشلا اذه لصفيسو .لهأ ءيش

 نودب الطاب هل نيعدملا روهظ مصقيو .داهتجالا فيك ةيلاعلا ممملا باحصأ

 . دادعتسا

 عبط فيرشلا رهزألاب سيردتلا لغش نم هيف نحن ام عم انسفنأب انيلوت دقو
 ةعابط راجت يديأ نع هب ًانض انل تعقو يتلا ةميقلا ةخسنلا هذه نم حرشلا اذه

 بح مهلجعيو , يملعلا ناقتالا نع يراجتلا لمعلا مهلغشي نيذلا « بتكلا
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 . باوصلا نم أطخلا ةفرعمو هحيحصت يف يورتلا نع باتكلا جارخإ يف ةعرسلا

 اهلفسأب انلعجو ةعساو فورحب ةفيحصلا ىلعأب روك ذملا حرشلا انلعج دقو

 . شماهلاب يتلا ريراقتلا

 قئاللا رهظملا يف سيفنلا ميقلا رفسلا اذه راهظا ىلإ ةهجتم انتبغر تناك الو

 دقف «ةقفنب نيناض الو اعسو نيرخدم ريغ عضولا لاجو ةعابطلا نسح نم هب
 ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ « هيقفلا ىفطصم يدنفا دمحم لضافلا خألا ةرضح انفلك

 يلرعلا ححصملاو ؛ ةعابطلا لوصأب ريبخلا ينفلاو ًاقباس ةيوناثلا سرادملاب ةعيرشلاو
 رادب باتكلا اذه عبط ىلع مايقلا هيلإ اندهعو «ةيرصملا عباطملا رهشأب ريدقلا

 لذي دقو ؛هب ةيانعلاو هيف لمعلا ىلع فوقولاو ؛تاحالصاللا ليزنتو ةعبطملا

 . ءازجلا ريخ هللا هازج هدهج

 : ءايشا ةثالثب هنع زاتماو «ةيدنلا ةضورلا باتك نم ًاريخ باتكلا اذه ءاجف

 مالك نم همالك فرعو هسفنب يناكوشلا حرش باتكلا اذه يف زاتما : الوأ

 ' نع لقنلا نكي ذئنيحو «ةيدنلا ةضورلا باتك يف فرعي ال امم كلذو «هريغ

 . ماعلا لهأ دنع همالكب جتحي مامإ وهو «هيلإ وزعلاو يناكوشلا

 بحاص هجم دا ايف دجوت مل تادايز فلؤملا حرش نم ةخسنلا هذه يف :ًايناث

 ةديدع عضاوم نع ًالضف مهريغو تيبلا لهأ بهاذم ركذ اهنم ؛ةيدنلا ةضورلا
 . ةضورلاب ءىحن مو ةروكذملا انتخسنب فلؤملا حرش يف ةررح اهان دحو

 ' ةديدعلا تاكاردتسالاو ةديجلا ريراقتلا هذهب ةدئاف باتكلا اذه ديزي : ًاثلاث

 وه ام ةضورلا بحاص اهيلع علطي مل امم هرصع لاجرو هنارقأ نم فلؤملا ىلع
 .ةروكذملا ةيطنخلا انتخسن شماهب دوجوم
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 «ةفيحصلا ىلعأب ًالصفنم فلؤملا حرش نآلا ءىراقلا اهيأ كيدي نيبف

 فلؤملا نارقأل ىتلا تاكاردتسالاو ىشاوحلا كلت كلذ ىلع ةدايز كيدي نيبو

 عم ةريدتسم ساوقأب امل زومرملا يهو باتكلا اهنع ينغتسي ال يتلاو هورصاع نمو

 . باوصلل مهلملا هناحبس هللاو ماقملا اهجاتحي انل تادايز

 , ءازجأ ةثالث ىلع هانعضو هبالط ىلع هئانتقال ًاليهستو هباعيتسال ًابيرقتو

 ؟ نيمآ نيدحوملا هدابع هب عفني نأو

 نابقلا مالسلا دبع دمحم

 فيرشلا رهزالاب سردمو ماع





 فلؤملا ةجرت

 - فلؤملل « راطوألا لين» ةمدقم يف هتمجرتب ءاج امم فرصتب ةصخلم )

 ( . ( ةيريمألا ةعبطلا

 ىلإ هبسن يهتني «يناعنصلا مث يناكوشلا هللادبع نب دم نب ىلع نب دم وه

 نم نميلاب ناكوش ةرجهب ١١175 ةنس ةدعقلا يذ يف دلو .ناطحق نب برعي

 ةداجإب ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ىقلتو نارقلا ظفح .ةسايرو لضفو مع تيب

 ام ًائيش عدي ملو فيلأتلاو سيردتلاب لغتشا مث « رصعلا ءاملع نم ةلج نع راركتو

 اهنم ,ةديدع نونف يف اضيأ عرب دقو .هأرق م مهنع هاقلت الا رصعلا خويش دنع

 كلذ عم ناكو «كلذ ريغو ةرظانملاو يعيبطلاو يضايرلاو ةئيهاو ةمكحلا مولع

 ةدع تارصتخمو تالوطم فنصو ةميق تاحراطمو راعشا هلو .بدألاب الغتشم

 ؛ مركلا نارقلا روس ددع تغلب ةيملعلا ثاحبألاو ةينيدلا تاعوضوملا لجأ يف

 قيقحتلاب هتافلؤم ترهتشاو .نيمدقتملا لوحف ةذباهج كلذب ىماس دقو

 هدادعتسا دنعب هيف لضانو ديلقتلا كرتو .ةيمالسإلا راطقألا يف ريرحتلاو

 ءاتفالل ردصتو .نيثالثلا نود وهو نونفلا رئاس يف رحبتلاو قلطملا داهتجالل

 عمتجي مل ةلمجلابو .نيعبرألا نود وهو ءاعنص ءاضق ىلوتو « نيرشعلا وحن هرمعو

 ااا رک ر نر را ن را ج ننال محا اور لأ ني ورحل
 دقو .نيمدقتملا تاقبطب قحلي نأ هب ريدجو «ةررحملا فيلاتلا ةرفوع نيققحملا

 تناكو .مخض دلج يف يرامذلا نسح نب دمه بيدألا هذيملت ةجرتلاب هدرفأ
 . ىلاعت هللا هحر . ه ٠١١١ ةنس ىرخالا ىدامج يف هتافو





 ه ٠۲۲۰ ةنس هفيلأت نم غرف
 يراو هيف دئزب حدقت يبنلا عرش يف تئش نا

 ظ يرارد نم طمس تكلس ىتلا رردلا ىلع فكعاف

 لصألا شماهب تدجو تادييقتو تادايز ةفيحصلا ليذب انعضو دق :هيبنت

 . طوطخل

 يبطاشلا دمحأ نب دم ةمالعلا ماقب فلؤملا دهع يف تبتك ةميدق ةخسن نع القن
 ًاماع رشع ةعبسب فلؤملا ةافو لبق ه ۱۲۳۸ ماع اهخسن نم غرف «هتذمالت دحأ

 فلؤملا اورصاع نيذلا ءالضفلا ضعب طخ نم تاريرقت اهشماهب ديق دقو





 محرلا نمحرلا هللا مسب

 كاضر لين ىلع نعأ بر اي

 ,نيلسرملا ننس عابتا ىلإ اندشرأ نم ركشأو «نيدلا يف هقفتلاب رمأ نم دمحأ

 .نيمركألا هبحصو « نيرهاطلا هلآو « نيمألا لوسرلا ىلع ماسأو ىلصأو

 لئاسملا يف ةيهبلا رردلا » هتيمس يذلا رصتخملا تعج امل ينإف ,دعبو

 امل اک رات ءاهليبس حضتاو اهليلد حص يتلا لئاسملا عج كلذب ًادصاق 20  ةيهقفلا

 تاالوطملا ىلإ رصتخملا اذه ةبسنف .اهليقو اهلاق هنإف يأرلا ضحم نم اهنم ناك

 نم كلذ فرعي اك ؛ ةيندعملا ةبرتلا ىلإ ةيبهذلا ةكيبسلا ةبسن ةيهقفلا بتكلا نم

 ةعامج ينلأس . .هملقو هناسلو هنهذ فراعملا راحب يف حبسو ؛همدق مولعلا يف خسر

 يح ىوقأب داهتجالا مولع ىلع اوضع نيذلا « ذفانلا مهفلاو داقتنالا لهأ نم

 يف اونعميل مهيلإ هفزأو ؛ رصتخملا كلذ سورع مهيلع ىلجأ نأ «ذجان دحأو

 اهمهفي يتلا ماكحألا لمشيف « ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالاب ماعلا وه :هقفلا )١(

 باتكلا يف ةصوصنملا ماكحألاك داهتجا ىلإ جاتحت ال يتلا ماكحألاو , داهتجالا قيرطب دهتجملا

 . يناثلا عونلا اذه نم يتلا ماكحألا عمجب صاخ باتكلا اذهو . عامجإلا لئاسمكو ةنسلاو

 ماكحألا لصف وهو .هلمع ءاهقفلا نيفلؤملا تاف ليلج لمع ساسأ كلذب فلؤملا عصو دقو

 . دئاوف كلذ يفو .ةيداهتجالا ماكحألا نع فيلأتلاب دهتجم داهتجا اهلخدي م يتلا ةيوبنلا

 . امدلقم نيب فالخلا لقيف هقفلا نم عونلا اذه يف بهاذملا ديحوت :ًالوأ

 ظ . يداهتجالا هقفلا نع يوبنلا هقفلا زييمت :ًايناث

 E اي راك ١ NSS BN نانا ًاثلاث

 . ماكحألا نم هل ضرعي امف دلقملا دنع بايترالاو كشلا ةلق : ًاعبار

 كاردإ هيلع لهسيف ًالوأ هقفلا نم عونلا اذه ظفح اذإ ايف هيقفلا ىلع سايقلا ةلوهس ؛ ًاسماخ

 . صوصنملا ىلع هماما هساق ام
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 ام ب ؛ حيحصتلا ىلإ جاتحي ام هنم ححصأ اثير مهتلهمتساف . رظنلا هنساح

 ( حضوأو «حيجرتلا ىلإ رقتفم وه ام هثحابم نم حجرأو «حيقنتلا نع ينغتسي ال
 ةلدألا نويع نيعم نم . رصتخم حرشب «حيضوتلا نم هيف دب ال ام هضماوع نم
 حدملا يف ضيوفتلا مامز كيلإ ىقلم حرشلاو حورشملا اذه كنودف « رصتعم
 قيقدتلاو قيفوتلا سبالم نم هيلعو «دوعص قيقحتلا جوأ يف هل نم اي « حدقلاو
 هللا وجرأو .ةيهبلا رردلا حرش (ةيضملا يراردلا) حرشلا اذه تيمسو « دورب
 . مالسلا رادو رادلا هذه يف هب ينعفنيو . ماهتلا ىلع نيعي نأ هناحبس



 باب
 هايم لا ماكحأ ف

 وأ هنول وأ هحير رّيغ ام الإ نيفصولا نع هجرخي ال رهطم رهاط ءاملاو
 نم قلطملا ءاملا مسا نع هجرخأ ام يناثلا نعو «تاساجنلا نم همعط

 امو نيتلقلا قوف امو .ريثكو ليلق نيب قرف الو .ةرهاظلا تاريغملا

 aa E سلا

 . لئاسم ىلع لمتشا دق بابلا اذه

 كلذب قطن دقو .كلذ يف فالخ الو ًارهطم ًارهاط ءاملا نوك :ىلوألا

 كلذ ىلع ماقو .ًارهطم ًارهاط هنوك ىلع ليلدلا لد اكو ءةنسلاو باتكلا

 ءاملا رصنع لصأ نإف .ةءاربلاو رهاظلاو لصألا كلذ ىلع لدي كلذك .عاجإلا

 ةطلاخم نع ةيلصالا ةءاربلاو ؛ كلذ ديفي روهظلا كلذكو .عازن الب رهطم رهاط

 . ةمحصتسم هل ةساجنلا

 هنوك فصو نعو ًارهاط هنوك فصو نع يأ .نيفصولا نع هجرخي ال :هلوق

 . ًارهطم

 ةيناثلا ةلأسملا هذه . تاساجنلا نم  همعط وأ هنول وأ هحير ريغ ام الإ :هلوق

 هفاصوأ دحأ ريغ ام الإ نيفصولا نع ءاملا جرخي ال نأ يهو بابلا لئاسم نم

 اهاوقأو بهاذملا حجرأ وه بهذملا اذهو .اهريغ نم ال تاساجنلا نم ةثالثلا

 نم هنأ معيف هريغت ببس نع ثحبيف ًاريغتم دجويف ءاملا قاذي نأ معطلا ريغت كاردإ ةروص )١(

 . اهب هريغت راتخال ةساجنلا هتطلاخم فورعملا ءاملا قوذ بلطي هنأ ال . م
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 يئاسنلاو هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو .هححصو دمحأ هجرخأ ام هيلع ليلدلاو
 .هححصو ؟احلاو يقهيبلاو ينطقرادلاو ةجام نباو

 اي ليق » :لاق ديعس يأ ثيدح نم مزح نباو نيعم نب يجي ًاضيأ هححصو
 بالكلا موحلو ضيحلا اهيف ىقلي رئب يهو ©) ةعاضب رئب نم ًاضوتتأ هللا لوسر
 نبا هلعأ دقو «ءيش هسجني ال روهط ءاملا للو هللا لوسر لاقف ؟ نتنلاو
 سيلو «هيبأ مساو ديعس يبأ نع هل يوارلا مسا يف ةاورلا فالتخاب 7 ناطقلا
 نكي مو . لاوقأ ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك ءامسأ يف فلتخا دقف ؛ ةلعب كلذ

 قيرط هلو :لالعالا كلذ دعب لاق هسفن ناطقلا نبا نأ ىلع ةلاهجلل ًابجوم كلذ
 هححص نم حيحصتب ةجحلا تماق دقو . ديعس يلأ نع اهقاس مث هذه نم نسحأ

 : دهاوش هلو .ةمئألا كئلوأ نم

 دنع سابع نبا ثيدح نمو ؛ىنطقرادلا دنع دعس نب لهس ثيدح نم اهنم

 ينأو طسوألا يف يناربطلا دنع ةشئاع ثيدح نمو .نابح نباو ةميزخ نباو دمحأ

 . ديعس يلأ ثيدح لثم اهلك نكسلا ن نباو رازبلاو ىلعي

 ال روهط ءاملا » : ظفلب نابون ثيدح نم ينطقرادلا ءانثتسالا ةدايزب هجرخأو

 ٠ .«همعط وأ هير ىلع بلغ ام الإ ءيش هسجني

 ام رثكا ام تلق اهقمع نع ةعاضب رئب مّيَق تلأس :لاق ديعس نب ةبيتق تعمس :دواد وبأ لاق )١(
 تردق : دواد وبأ لاق .ةروعلا نود :لاق ؟ صقن اذإف ؛ تلق .ةناعلا ىلإ :لاق ؟ ءاملا اهيف نوكي
 تاو يب اطر حال اذاف عود ماهيمودل يئادرب ةعاضب رب

 .نوللا ريغتم ءام اهيف تيأرو .ال : لاقف ؟ هيلع ناك اع اهؤانب رّيغ له هيلإ ينلخداف ناتسبلا
 مساو همسا يف ةاورلا فالتخاو ديعس يأ نع هيوار ةلاهج ناطقلا نبا هلعأو : صيخلتلا ةرامع )١(

 سيل يذلا فالتخالا نأ هيفو .خلا ةلعب كلذ سيلو انخيش لوق نم هدعب ام ركذي مو هيبأ
 يف عقو نمك اهريغ وأ بقل وأ ةينك وأ فرعمب زيمتو يوارلا فرع نوكي ثيح وه امنإ ةلعب

 نم وحن ىلع همسا يف فلتخا هنإف .هنع هللا يضر ةريره يبأك «فالتخا هيبأ مساو همسا

 هيف نأ ىلع بير الب ةلع وهو دنسلا يف بارطضا هيف فالتخالا نإف انه امأو ؛ًالوق نيرشع
 ٠ دمحم طخ نم. 0 هللاو دهاوشلاب هتيوقت ىلع ليوعتلا باوصلاف .ةلع اهب ىفكو ةلاهجلا
 ظ .ناطقلا نبا لالعا (لينلا ) يف مس دقو .ينارمعلا
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 : ظفلب ةمامأ يلأ ثيدح نم يناربطلاو ةجام نبا ةدايزلا عم أضيأ هجرخأو

 يفو « هيف ثدحت ةساجنب همعط وأ هنول وأ هحير رّيغت نإ الإ روهط ءاملا نإ »

 هنكل ,ةدايزلا هذه فعض ىلع ثيدحلا لهأ قفتا دقو .هب جتحي ال نم امهدانسا

 ءرينملا ردبلا يف نقلملا نباو رذنملا نبا هلقن اك ءاهنومضم ىلع عاجإلا عقو دق

 ام ىلع هدنع ليلدلا ناك عامجإلا ةيجحب لوقي ناك نمف .رحبلا يف يدهملاو

 اذه ناك عاجالا ةيجحب لوقي ال ناك نمو .عاججالا وه ةدايزلا كلت هتدافا

 يقلتو * ا لع اا تراس دل ا كلب ا ا عاجلا

 ظ .عاجإلاب ال اهب لالدتسالاف .لوبقلاب

 هذه :ةرهاطلا تاريغملا نم قلطملا ءاملا مسا نع هجرخأ ام يناثلا نعو :هلوق

 وه هب رهطتلا انل عرش يذلا ءاملا نا 8 هجوو .بابلا لئاسم نم ةثلاثلا ةلأسملا

 ءيش هطلاخ نإف .هطلاخت يتلا رومألا نم ءيش ىلإ فضي مل يذلا قلطملا ءاملا

 ىلإ هتبسنب ديقملا ءاملا اذه سيلف «هوحنو درو ءام :لاقي اك هيلإ هتفاضإ بجوأ

 ءام# :هلوقب زيزعلا باتكلا يف روهط هنأب فوصوملا قلطملا ءاملا وه ًالثم درول
 كلذب جرخف «« روهط ءاملا » : هلوقب ةرهطملا ةنسلا يفو [ 44 :ناقرفلا ] € ًاروُهَط

 هطلاخ يذلا نا ضرفلا نأل .ًارهاط هنوك نع هب جرخي ملو ًارهطم هنوك نع

 ًاقحتسم ناك يذلا فصولا نع اهجورخ بجوي ال نيرهاطلا عاتجاو . رهاط

 . عامجالا لبق اهنم دحاو لكل

 دارملاو .بابلا لئاسم نم ةعبارلا ةلأسملا هذه ريثكو ليلق نيب قرف الو :هلوق

 نأ ىلع مهعاجإ دعب معلا لهأ نيب كلذ ين فالتخالا نم عقو ام ةرثكلاو ةلقلاب

 غلب ام ريثكلا نإ :ليقف «رهاطب سيل ةثالثلا هفاصوأ دحأ ةساجنلا تريغ ام

 ىقلتملا نم ًاضيأ كلذب ريصي الو ,نيثدحملا دنع ثيدحلا حيحصتل فرعت ال ةقيرطلا هذه )١(
 اک هتفعض دق اذهو .لوأتمو هب لئاق نيب اوناك لب .هتفعضالو «هدرت مل ام ةمألا دنع لوبقلاب

 نم .ىفخي ال اك عامجإلا دنتسم هنيعب هنأ مزلتسي ال هنومضم ىلع عاجإلاو ؟لوبقلا نيأف ىرت
 . زيزعلا هرس سدق يمسبكلا ىبحي نب نسحلا ديسلا ةمالعلا طخ
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 نباو «يعفاشلاو نئسلا لهأو دمحأ هجرخأ امل امنود ناك ام ليلقلاو «نيتلق
 طرش ىلع احلا هححصو «يقهيبلاو ,ينطقرادلاو .مكاحلاو «نابح نباو « ةميزخ
 لل هللا لوسر تعمس » :لاق باطخلا نب رمع نب هللادبع ثيدح نم نيخيشلا
 باودلاو عابسلا نم هبوني امو ضرألا نم ةالفلا يف نوكي ءاملا نع لأسي وهو
 .«ءيش هسجني مل» دمحأل ظفل يفو .« ثبخلا لمحي مل نيتلق ملا ناك اذإ :لاقف
 لاقو . م احلاو نابح نبا ظفللا اذهم هجرخأو . ١ سجني لو دواد يبأل ظفل يفو
 ا . ىهتنا ماسم طرش ىلع نيتلقلا ثيدح دانسا هدنم نبا

 نع باجأ نم باجأ دقو هنطاوم يف نيبم وه امب هنتمو هدانسإ يف بارطضالا
 لمحي مل نيتلق غلب اذإ ءاملا نأ ىلع ثيدحلا اذه لد دقو .بارطضالا ىوعد
 ءاملا ١» ثيدح دبق امك هنكلو . ثبخلا لمحي دقف نيتلقلا نود ناك اذإو .ثسخلا

 ديقي كلذك .اهيلع عامجإللا عقو يتلا ةدايزلا كلتب « ءيش هسجني ال روهط
 ا :لاقيف ءاهب نيتلقلا ثيدح
 ثىخلا لح دق ذئنيح هنإف .ةساجنلاب هفاصوأ ضعب ريغت لاح يف الإ لاوحألا

 عمجملا ةدايزلا كلت نيبو نيتلقلا ثيدح نيب ةافانم الف سحلا ةرورضو ةدهاشلاب
 . ثيخلا لمحل ةنظم وهف نيتلقلا نود ناك ام امأو ؛ اهيلع

 نع هجرخي ثبخلا نم هلمحي ام نأ الو ًاتبو ًاعطق ثبخلا لمحي هنأ هيف سيلو
 ريغتل بجوملا وهو صاخ ثبخ وه ةيروهطلا نع جرخملا ثبخلا نأل . ةيروهطلا
 . ريغي مل يذلا ثبخلا ال اهلك وأ هفاصوأ دحأ

 لمحي دق اهنود ام نأ نم نيتلقلا ثيدح موهفم هيلع لد ام نا هلصاحو
 امأو ءاهلمحي دق ةساجن هيف تعقو اذإ رادقملا كلذ نأ الإ هنم دافتسي ال ثبخلا
 الو كلذ ديفي ام موهفملا اذه يف سيلف ًارهاط هنوك نع ًاجراخ ًاسجن ريصي هنا
 ىفن دق عراشلا نأل ءةيروهطلا نع ةجرخملا  ةساجنلاو ثبخلا لمح نيب ةمزالم

 نأ ملع دقو ؟ال مأ هب أضوتيأ ءاملا يف عابسلا هبونت اع لاؤس نع ًاباوج عقو ثيدحلا نأ هيف )١(
  ةساجنلا لح نيب داحتالا ذئنيح نيعتف ةساجنلا وه امنإ هعي هي ناب و يل
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 نع اهافنو هل دهشي امو مدقتملا ديعس يبأ ثيدح يف اك ءاملا قلطم نع ةساجنلا

 يفنلا ناكو .ًاضيأ مدقتملا رمع نب هللادبع ثيدح يف اك «نيتلقلاب ديقملا هامل
 : اضيأ يناثلا يف لاقو . ءيش هسجني ال :لوألا يف لاقف . ماعلا غيص معأ وه ظفلب
 ضرألا هجو ىلع دجوي ءام لك نأ كلذ دافأف« ءيش هسجني مل ةياورلا كلت يف اك

 اسجن ءاملا ريصي هنأب ًاحرصم ماعلا اذه صصخي اب حيرصتلا هيف درو ام الإ رهاط

 نم ءانثتسالا ةغيصب تدرو اهناف ءاهيلع عاجإلا عقو يتلا ةدايزلا كلت يف عقو اك

 نمو « ديعس يأ ثيدح ىلإ ةبسنلاب ةلصتملا تاصصخملا نم تناكف ثيدحلا كلذ ٠

 يف حجارلا لوقلا ىلع رمع نب هللادبع ثيدح ىلإ ةبسنلاب ةلصفنملا تاصصخملا
 نيب ةافانم ال هنأ اذهب ررقتف .ًاقلطم صاخلا ىلع ماعلا ىنبي هنأ وهو لوصألا

 نإ نيتلقلا نود ام نإ هيف لاقي لب .ثيداحألا رئاس نيبو نيتلقلا ثيدح موهفم
 رمألا وه اذهف .همعط وأ ءهنول وأ ءءاملا حير ريغت مزلتسا ًالمح ثبخلا لمح

 كلت دحأ ريغي ال الح هلمح نإو .ةيروهطلا نع جورخلاو ةساجنلل بجوملا

 امب ليلقلا ريدقت ىلإ بهذ دقو .ةساجنلل ًامزلتسم لمحلا اذه سيلف فاصوألا

 روصنملاو رصانلا تيبلا لهأ نم .هباحصأو ىعفاشلا اهب ريثكلاو نيتلقلا نود

 ال امب ريدكلاو هلامعتساب ةساجنلا لاعتسا نظي امب ليلقلا ريدقت ىلإ بهذو ؛هللاب
 «يداطلا تيبلا لهأ نمو . دهاجبو رمع نبا «هلاعتساب ةساجنلا لاعتسا نظي

 نب أو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نع ًاضيأ يور دقو .بلاط وبأو هللاب ديؤملاو

 دمع طخ نم .ملعأ هللاو لاقملا نم فلخ وهو لاؤسلا هيف اع لزعمب باوجلا ناك ًالإو ثبخلاو -

 ١ 2 . ينارمعلا
 دق لب «ةساجنلا مزالب سيل هنأ هدارم لب « ًالصأ سجنب سيل ثبخلا نأ هدارم سيل لاقي دقو

 ليطعت اذه نأ ىفخي الو همدعو ريغتلا ىلع ةساجنلا رادمو ءًاسجن نوكي ال دقو ًاسجن نوكي
 فلاخيل ئاد ثبخلا لمحي وهف نيتلقلا نود ناك اذإ هنأ مهفي هنإف ,نيتلقلاب دييقتلا موهفم
 يفني نم هلوقي اك هنع اتوكسم لب افلاخم نكي مل الإو ثبخلا لمحي ال هنا ينعأ . روك ذم

 ناك ام نيب كلذ يف قرف الف ذئنيحو .همدعو ريغتلاب دييقتلا اذه ىلع لوعملا نوكيو موهفملا

 ةمالعلا ديسلا طخ نم .همدع عم ةراهطلاو ريغتلا عم ةساجنلا اعم اهيف مكحلا ذإ هنود وأ نيتلق

 .هرس سدق یحی نب نسحلا
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 يف ةنودم ءالؤه بهاذم نإف ؟ال مأ ةياورلا هذه حصت له يردأ الو .لبنح

 لثمب بهذملا اذه لهأ جتحاو «اهعجار اهيلع فوقولا دارأ نم مهعابتأ بتك

 .غولولا ربخو ظاقيتسالا ربخبو [ 0 :رثدملا] «رُجْهاف َرْجَرلاو :ىلاعت هلوق
 ال اهنكلو «حيحصلا يف اهعيج يهو مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا فيقاجأو

 كلت هتدافأ ام ناك ام هجوب ةلالد اهنم ءىشل نأ انضرف ولو , بولطملا ىلع لدت

 قباطملا هجولا ىلع ةعقاولا نونظلاب وه امنإ دبعتلا نأل «مدقت ام ًاديقم ةلالدلا
 ءاملا لاعتساب ةساجنلا لامعتسا نظي ال لقاعلا نا : لاقي نأ دعبي ال هنأ ىلع عرشلل

 ةرهاظ ةطلاخم اهمعطب وأ ءاهنولب وأ ءاهحيرب وأ ءاهمرحب ءاملا تطلاخ اذإ الإ

 ةفصلا هذه ىلع ءاملا نم ناك ام نأ بير الو .كش الو نفلا كلذ بجوت

 نإو .ةساجنلا نيعل لمعتسم ًاضوتملاف مرجلاب تناك نإ ةطلاخملا نأل .سجن

 ِ كلذو بهذملا اذه نيب ةفلاخ الف معطلا و نوللا وأ حيرلاب ةطلاخملا تناك

 .هانحجر يذلا بهذملا

 وهف هلاعتساب ةساجنلا لارعتسا نظ نإ - مهوقب اودارأ نإ مهنأ «لصاحلاو
 اهنولو اهحيرو ةساجنلا نيع نم معأ وه ام  ريثكلا وهف نظي مل نإو .ليلقلا

 ةهج نم الإ هانحجر يذلا بهذملا كلذو بهذملا اذه نيب ةفلاخم الف .اهمعطو

 نأ ىفخي ال نكلو .ةنئملا اوربتعا لوألا بهذملا لهأو ةنظملا اوربتعا ءالؤه نأ

 داكت ال يهف كوكشلاو ةسوسولا لهأ ريغ نم ةرداصلا ىه تناك اذإ ةنظملا

 لامعتسا مدعو طقف نيعلا لاعتسا اودارا نإو . عضوملا اذه لثم يف ةنئمل فلاخت

 اودارا مهنا رهاظلا نكلو .بهذملا كلذ ريغ لقتسم بهذم وهف طقف نيعلا
 وأ ءاملا نول رّيغ ام نأ ىلع عامجالا عقو دق هنأ كلذ ىلع لديو «لوألا ىنعملا

 اذه لهأف .هريرقت مدقت امك هسيجنت بجوأ تاساجنلا نم همعط وأ هحير

 ةياكحب حرصم وه لب .عامجإلا يف مفوخدل كلذب نيلئاقلا ةلمج نم بهذملا
 معألا ينعأ .لوألا ىنعملا نوديري مهنأ اذهب ررقتف .مدقت اك رحبلا يف عامجإلا

 ,نيبهذملا نيب ةفلاخ الف ذئنيحو « ءافتناو ًاتوبث معطلاو نوللاو حيرلاو نيعلا نم

 ءاملا عم ةساجنلا نيعل رهطملا لاعتسا نأ يف نوفلاخي ال لوألا بهذملا لهأ نأل
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 هيف ام لامعتسا دنع هجورخ ىلع ادئاز اجورخ ةيروهطلا نع ءاملا جورخل بجوم
 هيلع لمتشا ام عومجم لب . ديفم وهف اذه لمأتف «معطلا وأ ؛نوللا وأ «حيرلا درجت

 ىلع اهيلع ةلادلا  ةلدألا نيبو ءاملا يف ةفلتخملا بهاذملا نيب عمجلا يف ثحبلا اذه

 مومع نأ ىلإ نيتلقلا ثيدح هدرلف ةلدألا نيب عمجلا امأ ؛ اهيلإ راشملا نيعمجلاب هدارم لعل )١(

 نظي ام ةسبالم زاوج مدع هدرو ؛اهنود اك سجنف الإو ريغتي مل اب صوصخ نيتلقلا ةراهط
 اماو .هفاصوأ دحأب ءاملا ريغت عم الإ لصحي ال اهلاعتسا نظ نأ ىلإ هدر هعم ةساجنلا لامعتسا

 اا يارا روحنا قرا دلل و واما وحر لأ ين ار حا

 .ةلدألا يف ركذ ام وحنب هلعلف ءاملا ريغت ءت رابتعا ىلإ

 لوقي نمو ؟ال فيكو ديعب وهف بهاذملا نيب عمجلا يف كلذ رابتعا امأ :لوقأو

 .هنظ ىلإ لوكوم لك :لوقي وهف نظلاب لوقي نمو ؛ريغتلا ربتعي ال نيتلقلا نود ام ةساجنب

 اب ةلدألا نيب عمجلا امأو ءريغتلا عم الإ نظلا لصحي ال هنأل .كلذ همزلي :لوقي نأ الإ مهلا

 يف ةدايزلاو نيتلقلا ثيدح نيب عمجلا يف الهملا رصان نب نيسح يضاقلا هيلإ هقبس دقف ركذ

 نكلو ءامهمزالتو ريغتلا ىلع ةساجنلا لامعتسا نظ رابتعا هلمح يف ىلبقملاو .(ريغ ام الا) ثيدح

 . يغبني ام ىلع فلؤملا كلذ ررقي م

 جرخ هنأ ىلع لوم نيتلقلا ثيدح نإ :هريرقت يف لوقاف يل ررقت ام ىلع هريرقت تيأر دقو
 ىلع تدرو نإ اهنأ ةساجنلا ىلع بلاغلا نأ هب دارملا نأو « ريغتي ال امو ريغتي ايف بلغألا جرخم

 نيتلق ردق ىلع تدرو نإو ثبخلا لمحيف اهفصو ىلإ هتريغ ءاملا نم نيتلقلا نود وه ام

 نإ اذه نأ ىفخي الو «همدعو ريغتلا ىلإ ًاعاجرا نوكيف كلذب ثبخلا لمحي ملو هريغت مل ًادعاصف

 يف بيرق وهف عابسلا ةساجن نم هبوني امو ةالفلا ءام وهو طقف ثيدحلا ببس يف درو امف ناك

 ىلع مومعلل رظن هيف نكلو «هيف عابسلا ىقلت ايفو اهيف رطملا ءام نم عقنتسي ايف كلذ ةيبلغأ
 .نيتلقلا نود اجب ريغتلا طبرل ةنظملاك نوكي اضيأو «لاؤس باوج ناك ايف فالخ هيفو . ببسلا

 تامالعلا فالتخال ةنظم نوكي نأ حلصي ال ام ىنعملا يف لاتحالا نم نيتلقلا ثيدح يفو

 ريغتلا نوك عم ناصقن وأ ةدايز يف ينعي ؟نيتلق ءاملا غلب له ددرتبو ثبخلا لمح ىنعم ضومغو
 : هلوق مومع صيصخت نم حجرأ هيلإ درلا ناك اذهلو .ةنظم نايب ىلإ جاتحي ال رهاظ فصولا ىلإ

 امم عنملا يف نظلا لابعإب لئاقلا ةلدأ امأو .هلاتحاو هفعضل روكذملا موهفملاب .( ءيش هسجني ال)

 يشيدحو [0 :رثدملا] #رٌّجهاف ٌرُجَرلاو# :ىلاعت هلوق وحن لاعتساب ةساجنلا لمعتست

 «مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلاو . ءانإ يف هنوكل « هتلقل هتسبال اع عنملا يف غولولاو ظاقيتسالا

 متركذ ام اهيف مزالب سيل اضيأ لاقي نكلو « ءافخلا ضعب هيف ءاملا ريغت ثيح هنأ ىلإ اذه درف

 = هيف عونمملا نظلا نإ :لوقنو دبعتلل يهنلا نأ اهيف رهظألاف « هلاهعتساب ةساجنلا لاعتسا نظ نم
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 () ةلأسملا هذهو .ملعلا لهأ نم دحأل هيلع فقأ مل امم اهتصخل يتلا ةروصلا هذه

 لك اهقئارط بعشت دنع دلبتيو . ققحم لك اهتاحاس يف رثعتي يتلا قئاضملا نم يه

 مدلكلا تلطأو .ةلعلا هذه ةفلتخم تاريرحت يتافلؤم رئاس يف اهتررح دقو .ققدم
 ا

 نإو كبلق تقتسا» : :ثيدح لثمب بهذملا اذهل ماعلا لهأ ضعب ر لدتسا دقو

 دافتسي الو .« كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد » ثيدح لثمو .« نوتفملا كاتفا

 نوبجوي بهذملا اذه لهأو .ىلوأ مادقإلا نم نظلا دنع عروتلا نأ الإ اهنم
 هجولا ىلع لوألا بهذملا ةلدأ نأ تفرع دقو . ًامزجو اّتح نظلا كلذب لمعلا
 تفتسا » ثيدح لثم ىلإ ةعجنلا داعباف . يناثلا بهذملا ىلع لدت هانصخل يذلا

 ىلع لالدتسالا دصق هنإ :ليق نإف .يغبني اک سيل « كبيري ام عدو ؛كبلق
 يف نظلاب .لمعلا ةلدأ :لاقيف ةلأسملا هذه ىلإ رظن ريغ نم نظلاب لمعلا درج
 اذكهو «هب لمعلا نع يهنلا ةلدأ اهنم رثكأو « رصحت نأ نم رثكأ ةنسلاو باتكلا
 ف يكح دقو ؛ ديفي ال كلذ وحنو .ظاقيتسالاو . غولولا ثيدح ىلع ليوعتلا

 كرح اذإ ام ؛ليقو ءرحبتسملا وه ريثكلا نأ :اهنم :لاوقأ ريثكلا ءاملا ديدحت

 ريغ ليقو ءاذك هناكم ةحاسم ناك ام :ليقو ءرخآلا ا يا
 ةياورلا باب نع ةجراخ يه لب ماع نم ةراثأ اهبلع سيل لا ألا :نهو _ ك

 .ةلوقعللا ةياردلاو ةلومقملا

 ريغتلا هيف رهظي اال ايف امس هعم الإ لصحي ال ذإ ريغتلل مزال وه ءهلامعتساب ةساجنلا لاعتسا =
 .هحور هللا حور يسبكلا ىبحي نب نسحلا ةمالعلا يديس طخ نم .رحب يف لوب ةرطقك

 ردك نع هدروم فصي ماف «ثحبلا اذه يف انخيش طيحم جاومأ تبرطضا دق ؛لوقأف انأ امأ )١(

 ءاملا لمح ىنعم همالك يف ررقتي مل هنإف .ينارمعلا طخ نمو .نيترك هيف رظنلا عجراو نطفتف

 عقي ماف ءهمدع عم هل لمحو .ريغتلا عم لمح نيمسق ىلإ ثبخلا لمح مسق لب «همدعو ثبخلل

 .هرس سدق ييجي نب نسح ةمالعلا يديس طخ نمو. .هقوطنمو نيتلقلا ثيدح موهفم نيب قرف
 نسحأ ىلع ريرقتلا اذه لب . ًابارطضا فلؤملا مالك يف دجي مل لمأتلا قح لمأت نم لوقأو

 . اهلمكأو هوجولا
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 نع يهنلا درو دق ناك نإو هنوكس نأ كلذ هجو .نكاسو كرحتمو :هلوق

 هنوك فصو ىلا دوعي هنأل ًاروهط هنوك نع هجرخي ال كلذ نإف .هلاح هب رهطتلا
 ( ٠ .هكرحت درجمب ًاروهط

 «(اتكاس ماد ام نكاسلا ءاملب رهطتلا زوجي ال هنأ ىلع ثيداحألا تلد دقو

 ال » :لاق < هيب يبنلا نأ هريغو .هنع هللا يضر ماسم دنع ةريره يلأ ثيدحك

 ؟لعفي فيك .ةريره ابأ اي اولاقف .« بنج وهو مئادلا ءاملا يف مدحأ نلستغي

 مئادلا ءاملا يف ىدحأ نلوبي ال » : دواد يبأو دمحأل ظفل يفو . ًالوانت هلوانتي :لاق

 مئادلا ءاملا يف كدحأ نلوبي ال » :يراخبلل ظفل يفو .« ةبانج نم هيف لستغي الو

 هذه ريغو .( هنم اضوتي مث : يذمرتلل ظفل يفو .« ٠ذ لستغي مث يرجي ال يذلا

 نع يهنلاو ,هدارفنا ىلع مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا اهعومج ديفي يتلا تاياورلا

 نإ :لاقي نأ حصي الو ؛نيرمألا عومج نع يهنلاو .هدارفنا ىلع هيف لاستغالا
 دافأف . زوجي ال هدارفنا ىلع ءاملا يف لوبلا نأل « عاتجالاب ناتديقم دارفنالا يتياور

 ال نمف . زئاج ريغ هيف لوب نود نم مئادلا ءاملا يف ءوضولا وأ .لاستغالا نأ اذه

 ىتح هكرحي نأب كلذ لبق لاتحي نأ هيلعف هنم رهطتي نأ دارأو ًانكاس ًءام الإ دحي

 ىلع يهنلا لمح دقف ةريره وبأ امأو «هنم أضوتي مث ًآنكاس هنوك فصو نع جرخب

 ال هنكلو « ًالوانت هلوانتي لاق ؟ لعفي فيك لئس امل اذهو ,مئادلا ءاملا يف سامغنالا

 ءادتبالا نم ًالوانت هلوانتي وه لب .هيف ساخنا ال هنإف ءوضولا يف كلذ متي

 .هب رهطتي مث ةراهطلا يف عورشلا لبق ءاملا كيرحت ىلوألاف

 نيب اوقرفي ماف تاياورلا هذه هيلع تلد ام فالخ ىلإ روهمجلا بهذ دقو

 الو طقف ةهاركلا ىلع ةلومم تاياورلا هذه نإ :لاق نم مهنمو نكاسلاو كرحتلملا

 .ةماع ةطورشم « بنج وهو مئادلا ءاملا يف كدحأ لستغي ال : ب هلوق نأ كيلع بهذي ال )01(

 هجورخ ىنعم وهو ةموميدلا وهو هفصو ماد ام ءاملا ىلع لاستغالا نم .عنملاب اهيف مكح هنأ ينعي

 ةرورضو لاقملا نم فلخ لاوزلا ةعرسب ًاللعم .ح اهنع هجورخ مدعب لوقلاو .ًارهطم هنوك نع
 .تماد ام لجخلاب اهيلع موكحملا ةرمحلا لاوز ةعرسل لجخب سيل ههجو رمحملا كلوق هنالطب

 .ينارمعلا طخ نم معآ هللاو
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 نأ حجارلاو .عاجإلاب اذه نم صوصخم رحبتسملا نا :ليق دقو «كلذل هجو
 يلصألا هفصو هل داع كرحت اذإف.ًانكاس ماد ام هب رهطتلا لحي ال 7 نكاسلا ءامل

 .بابلا لئاسم نم ةسماخلا ةلأسملا يه هذهو . ًارهطم هنوك وهو

 دقو بابلا لئاسم نم ةسداسلا ةلأسملا هذه .لمعتسم ريغو لمعتسم :هلوق

 جرخي له تادابعلا نم ةدابعل لمعتسملا ءاملا يف ماعلا لهأ نيب فالتخالا عقو

 ,لبنح نب دمحأو «ةرتعلا رثكأ نع يكحف ؟ال مأ ًارهطم هنوك نع كلذب

 ةفينح يلأو «اهنع نيتياورلا ىدحا يف كلامو «يعفاشلاو «يعازوالاو «ثيللاو
 يهنلا ثيدح نم مدقت امب اولدتساو رهطم ريغ لمعتسملا ءاملا نأ ,هنع ةياور يف

 هب رهطتلا نع يهنلا ةلع نأل كلذ ىلع ةلالد الو ؛مئادلا ءاملا يف لاستغالا نع

 اهنيب ةمزالم ال نوكسلا ةلعو «ًانكاس هنوك لب ًالمعتسم ءاملا كلذ نوك تسيل

 ءوضو لضفب ءوضولا نع يهنلا نم درو امب ًاضيأ اوجتحاو .لامعتسالا نيبو
 متي الف هللا ءاش نإ هقيقحت يتأيس اك لامعتسالا يف كلذ ةلع رصحنت الو .ةأرملا

 لجرلا عنمب يهنلا صتخي مل لامعتسالا ةلعلا تناك ولو .هلاتحال كلذب لالدتسالا

 نع دحأ لكل عراشلا نم عقيس يهنلا ناك لب سكعلابو ةأرملا لضفب ءوضولا نم

 مميتلاب ةراهطلا نولمكي اوناك فلسلا نأ هب اولدتسا ام ةلج نمو «لضف لك

 يف اهلثم ىلع ليوعتلا ىغبني ال ةطقاس ةجح هذهو «هنم طقاست امب ال ءاملا ةلق دنع

 يكن اذه ناك له عقرب نأ لدتسملا اذه ىلعف « ةيعرشلا ماكحألا تابثإ

 اتل نيبيلف ءوه نم يردنال يناثلاو «لطاب لوألاو ؟ مهضعب وأ فلسلا عيمج هلعفي
 ةلداب اولدتسا دقو .عامجإلاب جتحي نم دنع عامجإلا الإ ةجح ال هنا ىلع ؟ وه نم

 اهاخدإ لبق ظاقيتسالا دعب ديلا لسغ ثيدح لثم عازنلا لحن نع ةيبنجا يه

 ىلع ةلادلا ةلدألابو لصألاب المع رهطم رهاط لمعتسملا نا قحلاف .هوحنو ءانالا

 ةقيقح هفنتكي ال لاّيس مسج ءاملاو .ةكرحلا نع نكاسلا ىلع مئادلا ىنعم لمح هنأ اذه رهاظ )١(

 ال يذلا مئادلا ءاملا يف ةياور ليلدب يرجلا نع نكاسلا مئادلاب دارملا نأ رهظألاو .نوكس

 ةعرسب هدوع مث هكرحتف ًاضيأو ءهيرج نم دب ال لب .هكيرحت درجمب يهنلا نم جرخي الف . يرجي
 .هرس سدق ىبحي نب نسح ةمالعلا طخ نم .ىرج اذإ فالخب ًايئاد هنوك نع هجرخي ال
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 مزح نبا هبسنو «فلخلاو فلسلا نم ةعامج اذه ىلإ بهذ دقو .روهط ءاملا نأ

 نسحلا نع هريغ هلقنو « رهاظلا لهأ عيمجو روث يبأو يروثلا نايفسو « ءاطع ىلا

 نع تاياورلا ىدحإ يف ةفينح يبأو يعفاشلاو كلامو يعخنلاو يرهزلاو يرصبلا

 . نيرخأتملا ةثالثلا

 تاساجنلا ماكحأ ي

 باعلو عيضرلا " رك ذلا الإ هلوبو ًاقلطم ناسنإلا طئاغ يه تاساجنلاو

 . فالخ كلذ ادع امفو «ریزنخ محلو .ضيح مدو «ٹورو «بلک

 وأ هيواسي ام هضراعي مل حيحص لقان ا اهنع لكي اال ةراهكلا لصألاو

 . هيلع مدقي

 لب . كلذب عطقلل ةديفملا ةحيحصلا ةلدالابف ءهطئاغو يمدآلا لوب ةساجن امأ

 ةلدالاب لاغتشا هل نم ىلع ىفخي ال اك «ةينيدلا ةرورضلا باب نم اههتساجن

 يف فيفختلا 0-5 الو .ةوبنلا رصع يف رمألا هيلع ناك ابو .ةيعرشلا

 .لاوحألا ضعب يف [هريهطت

 ءىطو اذإ » :لاق رم رقم هللا لوسر نأ ةريره يلأ ثيدح يف اكف طئاغلا امأ

 هيفخب ىذألا ءىطو اذإ ١ :ظفل يفو .« روهط هل بارتلا ناف ىذألا هلعنب مدحأ

 فلتخا دقو . يقيبلاو ماحلاو نكسلا نباو دواد وبأ (هاور .« بارتلا (هروهطف

 . يعازوألا ىلع هيف

 نأ ديعس ا e - نم نابح نباو ماجا «دواد راو دجحأ جرخأو (

 یار ا راتساو اعل بلقلو دولا مكدحأ ءاج اذإ » :لاق ل يبلا

 ل ل ا نا هيف )١(

 نا اك «ءانثتسالل هجو الف ةساجنلا نم هجورخ كلذ مزلتسي مو ,طئاغلل 00 بارتلاب

 . لصألا ررحم ه | .ةساجنلا نع هجورخل ةبجوم ريغ نبجنلل ريهطتلا ةيفيك فالتخا
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 حجرو .هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو .« |هيف لصيل مث ضرألاب هحسميلف ًاثبخ
 .لوصوملا للعلا يف متاح وبأ

 نعو ««هدعب ام هرهطي » :ظفلب ًاعوفرم ةملس مأ نع ,ننسلا لهأ جرخأو
 لهشالا دبع ينب نم ةأرما نع كلذكو .هوحنب فيعض دنسب يقهيبلا دنع سنا

 هنوك نع هجرخي ال كلذل ًارهطم حسملا عم بارتلا لعج نإف ًاضيأ يقهيبلا دنع

 . اسجن هنوك نع سجنلا جرخي ال ريهطتلا هجو فالتخا ذإ ةرورضلاب اسجن

 لوب ىلع قاري نأب رمأ هيلع يبنلا نا تبث اهكف لوبلا ريهطت يف فيفختلا امأو
 ةريرع يأ ثيدح نم اهربغو نيحيحصلا يف وهو ؛ءام نم ًابونذ ينارعالا
 قافتالا لصحي ماف لابزألاو لاوبألا نم هل هدو يمدآلا طئاغ ادع ام امأو ؛ سنأو

 لاوبأك هتراهط ىلع لدي ام اهضعب يف دروف ةفلتخم ةلدألاو .اهنأش يف ءيش ىلع

 اوبرشي نأب نيينرعلا رمأ يب يلا نأ اهريغو نيحيحصلا يف تبث هنإف .لبإلا
 وهو .«همحل لكؤي ام لوبب سأب ال» :ثيدح كلذ نمو .لبالا لاوبأ نم

 نب ورمع هدانسا يو ءاربلاو رباج ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ .فيعض ثيدح

 هجرخأ اك ثورلا ةساجن ىلع لدي ام دروو .ًادج فيعض وهو ليقعلا نيصحلا

 دقو . سجنلا : سكرلاو .« سكر اهنا» : ةثورلا يف يلوم لاق هنأ هريغو يراخبلا

 نبا داز هنكلو « ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم نوكي امب صتخم ثورلا نأ يميتلا لقن
 يف لصألا نأ كيلع ىفخي الو .« راح ةثور اهنا سكر اهنا» :هتياور يف ةميزخ

 ماكحألا نم مكحب دابعلا دبعت مزلتسي هتساجنب لوقلا نأل ‹ رهاط هنأ ءيش لك

 . لقني اتوبث تبثي ىتح لمتحملاب فيلكت ال هنأب ةيضاق ةءاربلاو كلذ مدع لصألاو

 امثإ لقأب ليلد نودب عرشلا ىلإ ةبوسنملا ماكحألا تبثأ نم سيلو .كلذ نع
 اب ىلاعت هللا ىلع لوقتلا نم امإ لكلاف ؛ ماكحألا نم ليلد تبث دق ام لطبأ نم

 . "7 ةجح الب هدابعل هعرش دق ام لاطبإ نم وأ «لقي مل

 لجعي ةهقفتملا نم ًاريثك نأل ءهدنع فوقولا بجي عرشلا يف مظع لصأ هنإف مالكلا اذه رظنا )١(

 2 , هاهقفلا مالك نم موهفملا مزاللاب هنم ًاذخأ لب «حضاو يعرش ليلد ريغ نم رمألا يف مكحلاب
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 ةيراجلا لوب نم لسغي ٠ : ثيدحلف عاضرلا مايأ دعب هنوكب لوبلا دييقت امأو
 ؛ رازبلاو ؛ةجام نباو ؛ ىئاسنلاو ؛ دواد وبأ هجرخأ .« مالغلا لوب نم شريو

 . كاحلا هححصو يلو هللا لوسر مداخ حمسلا يبأ ثيدح نم ةميزخ نباو

 : لاق لوب هللا لوسر نأ ىلع ثيدح نم هنسحو ؛ يذمرتلاو ع نيعا جرخأو

 وبأو ةجام نبا اضيأ هجرخأو « لسغي ةيراجلا لوبو حضني عيضرلا مالغلا لوب »
 .ًافوقوم ىلع نع حيحص دانسأب دواد

 يناربطلاو .نابح نباو .ةميزخ نباو . ةحام نباو «دواد وبأو ءدجأ جرخأو

 ينلا رجح يف ىلع نب نيسحلا لاب «تلاق ثراحلا تنب ةبابل لضفلا مأ ثيدح نم
 :لاقف هلسغأ ىتح هريغ ًابوث سبلاو كبوث ىنطعا :هللا لوسر اي تلقف « منْ

 .« ىثنألا لوب نم لسغيو ركذلا لوب نم حضني امنإ ١
 تتأ اهنأ » :نصحم تنب سيق مأ ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يف تبثو

 ءامب ر لعاالابا ا ماعطلا لكأي مل ريغص اهل نباب

 .« هلسغي ملو هحضنف

 دنع كلذ ىلع نويلوصألا ملكت دقو .موصعملا مالكل الإ ىضتقم الو موهفم ال نأ تملع دقو =

 كلذ عم اوملكتو .ريغ ال هلوسرو هللا مالك يف اهب ذخألاو ٠. موهفملاو قوطنملا ٠ ىلع مالكلا
 ةلزنم لزنت ءاهقفلا تارابعو نوتملا نا اولوقي ملو .فقاولاو يصوملا مالك يف اهرابتعا ىلع

 ةفاك دابعلا ىلع ماكحألا برضتو مزاللا مزالو مزاللاب اهنم ذخؤيو هلوسر مالكو هللا مالك (

 بهاذملا ءاهقف نم نيرخأتملا بتك نم ريثك يف كلذ ىرت اك « قيرطلا اذه نم عرشلا مساب
 مالك ضعب نوضرعتسيف نيمدقتملا نم دحأ اهتاذب اهيلع صني مل ةديدج ةلأسمل نوضرعي ثيح
 أمكح كلذ حبصيو «موهفملاو مزاللاب مهتارابع نم نوذخأيو ةلأسملا كلت هابشأ يف ءاهقفلا

 نوكت ال دقو ها اذه ةيهقفلا نوتملا حارش نم ريثكو .نيفلكملا قانعأ يف ىلاعت هلل ًايعرش
 لوصألا نعو لب .بهذملا دعاوق نع كلذب نوجرخي دقو .نيبم يلرع ناسلب نوتملا كلت

 ضارعتسا يف دهجلا اذه اولذبي نأ مهبجاو نأ بهذم يدهتجم اوناك نإ مهنأ اوسنو .ةيهقفلا
 مهمامإ ذخأ ام وحن ىلع اهنم اوذخأيو ماكحألا نم دجتسي ايف ةنسلا حيحصو ىلاعت هللا باتك

 . ماعأ هللاو . مهل اهسسأ يتلا هلوصأ ,ٍاعو
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 يبصب لوم هللا لوسر يتأ » :تلاق ةشئاع ثيدح نم يراخبلا حيحص يفو

 .« ءاملا هعبتأف هيلع لابف هكنحي

 () كّربيف نايبصلاب ىتؤي ناک » : تلاق اهنع ىلاعت هللا همحر ماسم حيحض ينو

 اذهف «هلسغي ملو هلوب هعبتأف ءامب اعدف هيلع لابف يبصب يتأف مهكنحيو مهيلع
 نيثيدحلا يف عقو امك حضنلا درجم امإ ءاملا هعابتإ نوكيف هلسغي مل هنأب حيرصت

 . لسغ نود نم هيلع ءاملا بص درجت وا « نيرخاللا

 ىلوألا وه كلذ يف بجاولا وه اب لوقلاب يلب هنم حيرصتلاف ؛ةلمجلابو
 فلاخم هنأ ضرف ىلع هلعف نم عقو ام هضراعي الف هتمأ عم ًامالك هنوكل عابتالاب

 : مهنم ةعامج ةيراجلا ال مالغلا لوب يف حضنلاب ءافتكالا ىلإ بهذ دقو .لوقلل

 . ءاطعو . بهو نباو «دوادو « يعخنلاو ؛ يعازوألاو . يروثلاو « يلع مأو . ىلع

 ال يذلا قحلا وه اذهو ةياور يف كلامو «قاحسإو . دمحأو , يرهزلاو . نسحلاو
 . هنع صيخ

 هنأ ىلإ يعازوألاو يعفاشلاو كلام نع يكح دقو ماعلا لهأ ضعب بهذو

 نم ةحيحصلا ثيداحألا هذه يف عقو امل ةفلاخم هيف اذهو امهيف حضنلا يفكي

 . ةيراجلاو مالغلا نيب ةقرفتلا

 يف ءاوس امنأ ىلإ ةرتعلا نع يكحم وهو نييفوكلا رئاسو ةيفنحلا تبهذو

 لهأ لدتسا دقو «ةلدألا ةفلاخم يف هلبق يذلاك بهذملا اذهو ؛ لسغلا بوجو

 اهنأ كافخي الو «مومعلا ىلع لوبلا ةساجن يف ةدراولا ةلدألاب ثلاثلا بهذملا اذه

 ليق ام امأو « مالغلاو ةيراجلا لوب نيب قرفلاب ةحرصملا ةصاخلا ةلدألاب ةصصخم

 وهو ؛ صنلا ةلباقم يف سايق هنأ كافخي الف ةيراجلا لوب ىلع مالغلا لوب سايق نم
 .ناك ركذ يأ ركذلا لوب نم شري هنا :لاقف مزح نبا ذش دقو .رابتعالا دساف

 لمح بجاولاو .حضني عيضرلا مالغلا لوب ظفلب ًاقباس روكذملا ديقلل لامهإ وهو
 . ديقملا ىلع قلطملا

 .بيربتلا نم ديدشتلاب )١(



 ةريره يلأ ثيدح نم [هريغو نيحيحصلا يف كيتا نق يشوع وو

 ( اعبس هلسغيلف کدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ » :لاق متلي هللا لوسر نأ

a aل  ES Ks 

 رهاظب لمع نم نيب فالخلا يف مالكلاو . انه بولطملا وهو ؛ بلكلا باعل ةساجن

 .اسجن هنوك يف حدقي امم كلذ سيلو . فورعم ثيلثتلاب ىفتكا نمو ةلدألا هذه

 هددصب نحن اب قلعتي ال اذكهو لسغلا باجيإ وه ةساجنلا ىلع ليلدلا لحم نأل

 ناف . اهريغو نيحيحصلا يف بابلا ثيداحأ يف عقو اك «بيرتتلاب ظيلغتلا ةدايز

 كلذلف هريهطت ةيفيك نايب ال اسجن باعللا نوك تابثا الإ سيل انهه دوصقملا

 . رخآ عضوم

 هلوق نم هيلإ ةراشإلا تمدقت ام ثورلا ةساجحن ىلع ليلدلا .ثورو :هلوق

 وهو سجن ةثورلاف سجنلا ةغللا يف سكرلاو « سكر اهنا ةثورلا يف ر
 لاغبلاو ليخلا ثورب كلذ صيصخت يف يميتلا مالك انمدق ا

 . ريمحلاو

 يذمرتلاو دواد يبأو دمحأ دنع تبث ام كلذ ىلع ليلدلا . ضيح مدو :هلوق

 انأو دحاو بوث لإ يل سيل هللا لوسر اي » :تلاق . راسي تنب ةلوخ ثيدح نم
 لوسر اي تلاق .هيف يلص مث مدلا عضوم ىلسغاف ترهظ اذإف :لاق ؟ هيف ضيحأ
 . ةعيط نبا هدانسإ يفو . « هرثأ كرضي الو ءاملا كيفكي : لاق ؟هرثأ جرخي مل نإ هللا

 نابح نباو ,ةميزخ نباو .ةجام نباو «يئاسنلاو , دواد وبأو . دمحأ جرخأو

 ءامب هيلسغاو علضب هيكح » :ظفلب ًاعوفرم نصح تنب سيق مأ ثيدح نم
 . ةحصلا ةياغ يف هدانسإ :ناطقلا نبا لاق «ردسو

 ةأرما تءاج ٠ : تلاق ركب يلأ تنب ءامسأ ثيدح نم |هريغو نيحيحصلا ينو
 : لاق ؟ عنصت فيك ضيحلا مد نم اهبوث بيصي انادحإ : : تلاقف لل ينلا ىلإ

 ظ هكحو ضيحلا مد لسغب رمألاف . 000 كا ل
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 نک نجر ا تا ی چرا اذ اور ودعنا تونا: ديلي غلط
 . اسجن

 ةحصتسم ةيلصألا ةءاربلاو ةيرطضم ةفلتخم اهيف ةلدألاف ءامدلا رئاس امأو

 ىلع ليلدلا ماق ولو «ةيواسملا وأ ؛ ةحجارلا ة ةضراعملا نع صلاخلا ليلدلا يتأي ىتح

 ام عيمج ىلإ [ ٠٤١ :ماعنألا] 4سْجَر ُةنإف : ىلاعت هلوق يف ريمضلا عوجر
 اديفم كلذ ناكل . ريزنخلا محلو حوفسملا مدلاو ةتيملا نم ةميركلا ةيآلا يف مدقت

 يف نئاك عازنلا لب .كلذ ديفي ام دري مل هنكلو ةتيملاو حوفسملا مدلا " ةساجنل

 ريزنخلا محل وهو .برقألا ىلإ هعوجر رهاظلاو .برقألا ىلإ وأ لكلا ىلإ هعوجر
 يذلا مدلاو ةتيملا نود ريزنخلا محل ةساجنب انهه انمزج اذهلو .ريمضلا دارفإل

 ا ا هيب ابا وب ار و ال اح

 مالكلا قيقحت مار نمو .« اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ ٠ :ظفلب حيحصلا يف تبث اك
 هركذ ام ىلإ عجريلف .ةيآلا يف روكذملا ريمضلا اذه لثم يف عقاولا فالخلا يف
 .ةددعتم رومأ ىلع ةلمتشم ةلمج دعب عقاولا ديقلا ىلع مالكلا يف لوصألا لهأ

 . ةميركلا ةيآلا نم ًابيرق انمدق ام هتساجن ىلع ليلدلا . ريزنخ محلو :هلوق

 عمو «هماهم كلذ نودو « ةيعرش ةقيقح وأ ةغل ةعرشتملا نيب فراعتملا سجنلا هانعم نأ ىلع ءانب 01(

 ( هلل ) هريرقت ليق ولو «سجنلا يف ةغل سكرلا نوكل ثورلا ةساجن تابثإ يف ام فرعت اذه
 ل ةتيملا ةساجن ىلع ليلد اهدلج ريهطت ةيفيك ىلإ مهداشرإو اهتساجن مهف ىلع ةنوميم ةاش يف
 ٠ .ادعتسم ناك

 مرحب رصح هدافم ذإ ةراهطلا ىلع هيف ةلالد الف « اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ » : هيَ هلوق امأو

 مهدشرا دقو .اهدلجب عافتنالاو اهنهدب حابصتسالا وحن نم عفانملا رئاس نود لكألا يف اهعفانم
 هب عافتنالا نكمم وهف اهنهد امأو .هترشابم هب عافتنالا ةرورض نم ناك امل اهدلج ريهطت ىلإ

 هللاو هتساجنب مكحلا يفاني وهو هترشابمل ةحابإ عافتنالا غيوست نا لاقي الف ءةرشابم نود نم
 ًاعطق تامرحملا نم هناف ةتيملا نهد هركذب شحاف طلغ هيفو .ينارمعلا دمه هيقفلا طخ نم .ملعا
 .ال :لاقف نفسلا نهدو اهب حابصتسالل ةتيملا موحش نع هع يبنلا لئس لئس هنا ١ نيحيحصلا يف ابك

 اولكأف هوعاب مث هولمج موحشلا مهيلع مرح امل هللا نإ دوهيلا هللا لتاق ١ : لاق م «مارح وه
 .« هن
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 لقان الإ اهنع لقني الف ؛ةراهطلا لصألاو فالخ كلذ ادع "امفو :هلوق

 هيلع مدقي وأ هيواسي ام هضراعي مل حيحص

 ةرهطملا ةعيرشلا تايلك نم مولعم ةراهطلا لصألا نوك نأ ملعا :لوقأ
 , مكحب دابعلا فيلكت مزلتسي ءيش ةساجنب مكحلا نأ عمير الو اغا خو

 اندشرأ دقو . ىولبلا ا معت يتلا رومألا نم اهسالو كلذ نم ةءاربلا لصألاو

 .lê) وفع اهنأو اهنع هللا تكس يتلا رومألا نع 0 توكسلا للا لَم هللا لوسر

 مكحي نأ هللا دابع نم دحأل سيلف هتساجن ىلع ةلادلا ةلدألا نم نم ءيش هيف دري

 ماعلا لهآ ضعب هيعدي امك «لالدتسالا يف طلغ وأ دساف يأر درجمب هتساجنب

 نم معزلا اذهو .نامزالتم ميرحتلاو ةساجنلا نأ امعاز هللا همرح ام ةساجن نم

 الو نمضت الو هقباطمب هتساجن ىلع لدي ال ءيشلل ميرحتلاف تالطابلا لطبأ
 مع دق عراشلا نأكو ,كلذ ةساجن ىلع لدي ال مدلاو ةتيملاو رمخلا ميرحتف « مازتلا

 نم مرح امنإ » : : الئاق هعفدي ام ىلإ مهدشرأف هتمأ ضعبل طلغلا اذه لثم عوقو

 : ىلاعت هلوق لثم ناكل هتساجنل ًامزلتسم ءيش مرحت درج ناك ولو .« اهلكأ ةتمملا

 ءاسنلا ةساجن ىلع اليلد هرخآ ىلإ [ 7+ : ءاسنلا ] 4هُكَناَهَمَأ ْمُكْبَلَع تمرح

 يف يلو هنع كلذ تبث امك ًاتيم الو ًايح سجني ال ماسملاو .ةيآلا يف تاروكذملا
 قافتالاب ةرهاط يهو اهميرحتب حيرصتلا عقو نايعأ ةساجن مزلي اذكهو . حيحصلا

 . ةقلخلا لصأب تارمثلاو تاتابنلا نم ركسي امو مالزالاو باصنألاك

 لغ لدي یک روا تسخر ىأ ءيش ةساجنب حيرصتلا ناك اذإ : تلق ناف

 (يضر) ينشخلا ةبلعث نع ننسلا يف يقهيبلاو «ةيلحلا يف معن وبأو ءريبكلا يف يناربطلا جرخأ )١(

 ءايشأ مرحو اهودتعت الف ًادودح دحو . اهوعيضت الف ضئارف ضرف لجو زع هللا نإ » : هعفري

 دقو : NE ( اهوفلكتت الف مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو اهوبرقت الف ْ

 . رع ينلا نع حص
 دحو اهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا نأ» :ءادردلا يبأ نع طسوألا يف يناربطلا جرخأو

 E « اهولبقاف مكل ةمحر نايسن ريغ ريثك نع تكبسو اهودتعت الف ًادودح

 : ا
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 ؟رمخا ةاجنب مكه ب نيك زخم ةثورلا'ةساجن يف تلق اك سجن هنأ

 .[ ٩۰ :ةدئاملا ] 4 سّجر مالزألاو باصنألاو ٌرِسْيملاو رمح ا نإ :  ىلاعت هلوقل

 ةقداص ةنيرق كلذ ناك مالزالاو باصنألاب أنرتقم رتقم انهه رمخلا عقو امل : : تلق

 نوكرشملا نإ :  ىلاعت هلوق اذكهو «ةيعرشلا ةساجنلا ريغ ىلإ ةيسجرلا ا
 تاوذ ةساجن مدعل ةيضتقملا ةحيحصلا ةلدألا تءاج امل[ : ةبوتلا ] 4 سجن
 اهيف لكألاو مهتينآ يف ؤضوتلاو مهتمعطأو مهحئابذ لكأ يف درو امك « کرل
 ريغ ةيآلا يف ةروكذملا ةساجنلاب دارملا نأ ىلع ًاليلد كلذ ناك دجسلا مهارنإو

 يف لاقفةدايز ىلإ جاتحي ال امب كلذل عراشلا نم نايبلا درو دق لب ؛ ةيعرشلا ةساجنلا

 مهساجنأ امنإ . ءيش موقلا ساجنأ نم ضرألا ىلع سيل :٠ دجسملا مهزنأ ال فيقث دفو
 وه امغإ دبعتلاو , ةيسح ال ةيمكح ةساجنلا كلت نأ ىلع لدي اذهف .« مهسفنأ ىلع

 اب ضروع دق هنكلو - هتساجن ىلع لدي ام هيف درو ام امأو . ةبسحلا تاساجنلاب

 هيواسي امب ضروع نإف .حجرألاب لمعلا نيعتي هنأ كش الف - هنم حجرأ وه

 بوش نع ًاصلاخ ًادروم دري ىتح مكحلا كلذ نمضتي امب دبعتلا مدع لصألاف
 ْ .هضراع ام ىلع احجار وأ ةضراعملا

 اذه نع حزحزتي الو عنملا ماقم موقي نأ فصنملا ىلع بجاولاف ؛ةلمجلابو
 ءافشلا ةيشاحو ىقتنملا حرشك يتافنصم يف تحضوأ دقو .ةيعرش ةجحب الإ ماقملا
 ءهريغ يف رظنلا ىلإ كلذ يف رظانلا جاتحي ال امب ةساجنلاب ةقلعتملا ثحابملا هذه
 ظ . عجاريلف

 نإ :لاقي دق هنا مث ؛رظن كلذ ينو , يعرش يوغل هنأ وأ كرتشم امإ سجرلا نأ همالك رهاظ )١(
 ال دحاولا ربخلاو تاروكذملا نم لك نع ربخ سجر هلوق نأل ,ةفيعض نارتقا ةلالد هذه
 يف اجب ةتيملاو رمخلاو رفاكلا ةساجن ىلع لالدتسالا امأو .تاددعتم ىلع هب موكحم هنأل فلتخي
 'اهيف نوخبطيو رمخلا اهيف نوبرشي اوناك مهنوكل رافكلا ةينآ لسغب رمألا نم ةبلعث يأ ثيدح
 دوجو مدعل كلذو . مرحملا نم اهب قلعت امل كلذ نوكي نأ زاوجل ةساجنلا ىلع لدي الف موحللا
 لدن وأ ريكو يالا قارم هاب ريا ربما مرح لع هرمأ لدي ال كلذكو .اهريغ

 هرس صدق يبي نب نسح ةمالعلا طخ نم ةساجنلا لجأل سيل هنأ لاتحال

 ا



 لصف
 تاساجنلا ريهطت يف

 . معط الو حير الو نول الو نيع ىقبي ال ىتح هلسغب سجنت ام رهطيو
 امو هيلع موكحملا فصولا دوجو مدعل ةرهطم ةلاحتسالاو حسملاب لعنلاو

 . رثأ ةساجنلل ىقبي ال ىتح هنم حزنلا وأ هيلع بصلابف ءهلسغ نكمي ال

 . عراشلا نم نذإب الإ هماقم هريغ موقي الف ريهطتلا يف لصألا وه ءاملاو

 بجاولا ناك عراشلا نع ءيش هيف درو نإ تاساجنلا ريهطت :لوقأ
 وأ هيلع ةدايزب ةفلاخم نود نم دراولا كلذ ىلع ريهطتلا ةفص يف راصتقالا

 ام مدقت دقو ءهحسمب رهط ةساجنلاب ثّرلت اذإ لعنلا نأ يف درو امك «ناصقن

 ضيحلا مدب سجني ام ريهطت ةيفيك يف درو ام ًاضيأ مدقتو .كلذ ىلع لدي

 . بلكلا باعلبو

 كلت ىلع رصتقن نأ انيلع ناك هريهطت ةيفيك عراشلا انملع ام لكف ؛ ةلمجلابو
 .هريهطت ةيفيك نايب هيف دري ملو سجن هنأ عراشلا نع هيف درو ام امأو ؛ ةيفيكلا
 نأل معط الو نول الو حير اهل ىقبي ال ىتح نيعلا كلت باهذإ انيلع بجاولاف

 . قبي مل نإو نيعلا نم ءزج هيف يقب دق ؛همعط وأ , هحير ناسنالا دحي يذلا ءيشلا

 كلذ نم ءيش دوجو نع الإ نوكي ال ةحئارلا لاصفنا ذإ ؛اهنول وأ اهمرج

 نم ءيش دوجو نع الإ نوكي ال معطلا دوجو كلذكو «حيرلا هل يذلا ءيشلا

 كلذ ناك ىتح رخآ ءيش ىلإ ءيشلا لاحتسا اذإو .معطلا هل يذلا ءيشلا كلذ

 دقف ءادامر ةرذعلا ةلاحتساك [معطو احيرو ًانول لوألا ءىثلل ًافلاخم رخآلا ءىثلا

 ءقحلا وه اذهو هيلع ةساجنلاب عراشلا نم مكحلا عقو يذلا فصولا دق
 ضرالاك تاسجنتملا نم هلسغ نكمي ال ناك امو .فورعم كلذ يف فالخلاو

 ٤ بک 1
 لاتحا تفرع دقو يوارلا هيف كش دقف « سجن وا سجر اهنإف :هلوقب ثيدحلا يف ليلعتلا اماو .ح-

 هللا هجر هطخ نم . سحنو سجر ىنعم .
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 ول اهنأل ءرثآ ةساجنلل دجوي ال ىتح هنم حزنلاو هيلع بصلاب هريهطتف .رئبلاو

 ةساجنلا لثم يف نوكي امنإ اذه نكلو « ًايقاب اهباهذإب دبعتلا ناكل ةيقاب تناك
 بصي نأب هريهطت نأ عراشلا نع درو دقف لوبلا لثم امأو .نولو مرج اهل يتلا

 . ةرهاط لوبلاب ةسجنتملا ضرألا تراص كلذ عقو اذإف , ءام نم بونذ هيلع
 ةنسلاو باتكلا يف كلذب فصو املا وه ؛ريهطتلا يف لصألا نوك امأو

 انركذ ام ىلإ دشري « روهط املا » : رب هلوق لب ؛ديقم ريغ ًاقلطم ًافصو
 ريهطت نأ عراشلا نع تبث اذإف ,لوصألا ماعو يناعملا لع دعاوق هل دهشي ًاداشرإ
 ءا ناك كلذ رخو ضرألاب للا حسك هالا رعب نركب تاسجتاملا نش هيف
 . قحلا وه اذهو ءاهادع امف نيعتيو ءاهصوصخب ةساجنلا كلت ريهطت يف نيعتم ريغ
 وبأ بهذو «تاساجنلا ريهطت يف نيعتملا وه ءاملا نأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو

 يعادلا بهذ هيلإو « رهاط عئام لكب ريهطتلا زوجي هنأ ىلإ فسوي وبأو « ةفينح
 اوناك نإ ءاملا ريغب هريهطت عراشلا نع تبث امب روهمجلا ىلع دريو .تيبلا لهأ نم
 تابثإ نأب هعم نمو ةفينح يبأ ىلع دريو كلذ لثم يف نيعتي ءاملا نإ نولوقي
 . عوفدم هنع ةتباثلا ةفضلا ريغ ىلع ريهطت وأ ؛عراشلا نع دري مل رهطم
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 باب
  ةجاحلا ءاضق

 لوخد وأ ءدعبلاو .ضرألا نم وندي ىتح راتتسالا يلختملا ىلع

 عنم يلا ةنكمألا بنجتو ؛ةمرح هل ال ةسبالملاو ا كرتو «فينكلا

 هيلعو ةلبقلل رابدتسالاو لابقتسالا مدعو فرع وأ عرش اهيف يلخنلا نع

 رد اا بدتيو ا اهماقي مرتي امرأ ةرهاظ راجحأ ةثالثب راججتسالا

 . غارفلا دعب دمحلاو رافغتسالاو «عورشلا

 اف ةا ءاضق دنع ضرألا نم وندي ىتح راتتسالا ةيعورشم امأ ۽ :لوقأ

 ‹ةرورضلا دنع الإ ًاصوصخو ًامومع ةروعلا رتس بوجو ىلع ةلدألا يف درو

 ( . دوعقلا دنع الإ هتروع فشكي الف ةجاحلا ءاضق اهنمو

 ؛ يقهيبلاو . مك ؛ناح نباو ؛ ةحام ٠ ناو ووا واو دخ ا جرخأ دقو

 .« رتتسيلف طئاغلا ىتأ نم » :ظفلب ةريره يلأ ثيدح نم

 ءرباج ثيدح نم يذمرتلا هححصو ننسلا لهأ هجرخأ الف ؛ دعبلا اأو

TETالف بيغي ىتح زاربلا يتأي ال ناكف ؛رفس يف للزب ينلا عم  

 هلاجرو .« دحأ هاري ال ىتح قلطنا زاربلا دارأ اذا ناكر درا نأ كفن سرك

 دارأ اذإ امأو . ريسي لاقم هيف يفوكلا كلملا دبع نب ليعامسإ الل حيحصلا لاجر

 برق نإو هلخدي نأ الإ هيلع سيلف فينك كانهو ناينبلا يف ةجاحلا يضقي نأ

 . رمع نبا ثيدح نم يتأيس امل سانلا نم

 ' نيفشاك طئاغلا نابرضي نالجرلا جرخي ال » :ثيدحلف ؛مالكلا كرت امأو

ع تقمي هللا ناف ناثدحتي امتروع
نباو « دواد وبأو دمحأ هجرخأ . « كلذ ىل

 ةجام 
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ْ 

 .رباج ثيدح نم هححصو نكسلا نبا هوحن جرخأو ؛ ديعس يبأ ثيدح نم

 هححصو نئسلا لهأ دنع سنأ ثيدحلف .ةمرح هل امل ةسبالملا كرت امأو

 ءالخلا لخد اذإ يل يلا ناك » : ظفلب ديعلا قيقد نباو , يرذنملاو ,يذمرتلا ظ
 .فيعضتلا يف  ةجحلا هب موقت امب هفعض نم هيف تأي ملو .« همتاخ عزن

 يف درو دقف .فرع وأ عرش اهيف يلختلا نع عنم يتلا ةنكمألا بنجت امأو
 يبأو ؛ دمحأو ؛ىلاعت هللا هجر ملسم نع ةريره يأ ثيدح اهنم ؛ثيداحأ كلذ
 يذلا :لاق .هللا لوسر اي نانعاللا امو :اولاق .نينعاللا اوقتا» :لاق .دواد

 .« مهلظ يف وأ سانلا قيرط يف ىلختي

 نباو .ماحلاو .ةجام نباو «دواد يلأ دنع لبج نب ذاعم ثيدح نمو
 يف زاربلا .ثالثلا نعالملا اوقتا » : لوب هللا لوسر لاق :لاق هاححصو «نكسلا
 نع يريمحلا ديعس يبأ ةياور نم هنأب لعأ دقو .« لظلاو « قيرطلا ةعراقو دراوملا
 .لاقم اهيف ثيداحأ بابلا يفو ؛هنم عمسي ملو ذاعم

 : لاق سجرس نب هللادبع ثيدحل ءرجحلا ؛ اهنع عراشلا يبن يتلا ةنكمألا نمو
 «دواد وبأو ؛ ىئاسنلاو ؛ دمحأ هجرخأ ؛ رجحلا يف لابي نأ رتل هللا لوسر ىجن»

 دق هنکلو «هنم عمسي مو هنع ةداتق ةياور نم هنأب لعأ دقو ؛ يقهيبلاو ؛ ماحلاو

 . كسلا غن نباو ةيزخ نبا ثيدحلا ححصو « ينيدملا نب يلع هنم هعاس ححص

 ينلا نع لفغملا نب هللادبع ثيدح نم ننسلا لهأو دحأ هجرخأ ام :اهنمو
 ساوسولا ةماع نإف .هيف ويرسم يو ا ال , :لاق ميل
 . ( هم

 .جيرج نبا نع وه امئإو ماره هيف مهو ركنم ثيدح هنأب هجرخأ نأ دعب دواد وبأ هيف ملكت )١(
 ٠ نع مايه هاورف «هاقلأ مث قرو نم ًامئاخ ذختا هِي ينلا نأ هيزهزلا نع دعس نب دايز نع
 نأ الإ .ةرهاظ ةلع يهو . نئسلا نم ىنعملاب ىهتنا « هيف مهوف باتكلا يف اك جيرج نبا

 .هرس سدق ييجي نب نسحلا يديس طخ نم .هنسح دق يذمرتلا
 .هحيحصت هنع ركذ ىرت اك فلؤملا نإف يذمرتلا يف رظنيو :هتملق
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 يبنلا نأ : رباج نع . ةجام نباو «يئاسنلاو , دمحأو .ماسم هجرخأ ام :اهنمو ش

 . دكارلا ءاملا يف لابي نأ ىبن « ميلي

 مهنأ ههجوف سانلا فرع اهنم عنم يتلا عضاوملا يف ىلختلا نم عنملا امأو

 . لحي ال وهف لحي ال ام ىلإ ةعيرذ ناك امو «كلذب نوذأتي

 اهنم ؛ ثيداحأ كلذ يف درو دقف ,ةلبقلل رابدتسالاو لابقتسألا نم عنملا امأو

 الف طئاغلا متيتأ اذإ » :ظفلب بويأ يلأ ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يف ام

 لسم هوحن جرخأو «اوبّرغ وأ اوقّرش نكلو ءاهوربدتست الو ؛ةلبقلا اولبقتست

 ةجام نباو .ًاضيأ نابلس ثيدح نمو ؛ةريره يبأ ثيدح نم هريغو هللا همر
 ثثيدح نم دواد وباو , ءزج نب ثراحلا نب هللادبع ثيدح نم .نابح نباو

 فلتخا دقو .فينح نب لهس ثيدح نم هدنسم يف يمرادلاو ؛لفغم نب هللادبع

 . .ىقتنملا حرش يف اهانيفوتسا لاوقأ ةينامث ىلع كلذ يف ماعلا لهأ

 : لاق رمع نبا ثيدح نم ةعامجلا هجرخأ امب كلذ نم عنمي مل نم لدتسا دقو

 ربدتسم ماشلا لبقتسم هتجاح ىلع ميلو ينلا تيأرف ةصفح تيب يف ًاموي تيقر »

 . يهنلا ثيداحأل ًاخسان ثيدحلا اذه اولعجو .« ةبعكلا

 ؛ يذمرتلاو Cb يبأو عدمحأ دنع رباج ثيدح هب اولدتسا ام ةلمج نمو

 «كاحلاو ؛نابح نباو « ةيزخ نباو « دوراجلا نباو «رازبلاو ؛ ةجام نباو «هنسحو

 نأ لبق هتيأرف ««لوبب ةلبقلا لبقتسن نأ يلب ينلا ىبن » :لاق « ينطقرادلاو

 اضيأ هححصو «هحيحصت يراخبلا نع يذمرتلا لقن دقو .اهلبقتسي ماعب ضبقي
 هلعف نأ لوصألا يف ررقت دق هنأ ىفخي الو «رازبلا ًاضيأ هنسحو «نكسلا نبا

 نع يهنلا ضراعي ال هيَ هنم عقو اف « ةمألاب صاخلا لوقلا ضراعي ال ميم

 0 .ةلبقلل رابدتسالاو لابقتسالا

 هللا لوسرل ركذ » :تلاق ةجام نباو دمحأ دنع ةشئاع ثيدح :تلق ناف

 ؟اهولعف دق وأ :لاقف مهجورفب ةلبقلا اولبقتسي نأ نوهركي ًاسان نأ مَ

 ظ .« ةلبقلا لبق يتدعقم اولوح
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 عيرشتلا دصقل هلعف يلب ينلا نأل «خسنلل ًاحلاص ناكل اذه حص ول :تلق
 يلا نب دلاخ هدانسا يف ناف حصي مل هنكلو «لابقتسالا هرکی ناك نم ةفلاخملو

 يبأ نب بوب E ‹تلصلا

 لابقتسالا نم عنمل صصخ نم لدتسا دقو «ركنم ثيدحلا اذه نإ : تلصلا

 : لاق رفصألا ناورم نع ءاحلاو دواد وبأ هجرخأ امب ءاضفلاب ةلبقلل رابدتسالاو

 نمحرلا دبع ابأ : تلقف ءاهيلإ لوبي ةلبقلا لبقتسم هتلحار خانأ رمع نبا تيأر
 ناك اذإف ؛ ءاضفلا يف اذه نع يبن امنإ ءىلب :لاقف ؟كلذ نع يبن دق سيلأ
 ةدانسإ حتفلا يف ظفاحلا نسح دقو «سأب الف كرتسي ءيش ةلبقلا نيبو كنيب
 صيسق ديني ام. زكج يللا عمس دق ناك اذإ اليلد اذه نوكي امنإ هنكلو
 يف يو هلعف نم همهف درجن وه امنا هدنتسم ناك اذإ ااو الا يهنلا كلذ

 ضمهتني ال لاتحالا اذه عمو ؛ةجح مسهفلا اذه نوككي الف ةصفح تي

 .لالدتسالل

 هللا هجر ماسم حيحص يف ام ههجوف ةرهاط "ناجحا ةثالثب راجتسالا هاو

 ةثالث نم لقأب راجتسالا نع ىبن لب ينلا نأ ناملس ثيدح نم هريغو ىلاعت
 . مظع وأ عيجرب ءاجنتسالا نعو < راجحأ

 هدانسا لاقو «ينطقرادلاو « ةجام نباو «دواد وبأو «يئاسنلاو دمحأ جرخأو

 ىلإ كدحأ بهذ اذإ » :لاق وع هللا لوسر نأ ةشئاع ثيدح نم نسح حيحص
 دواد وبأ هوحن جرخأو «هنع ءىزجت اهنإف راجحأ ةثالثب بطتسيلف طئاغلا
 «ةجام نباو «يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ جرخأو ؛ةريره يأ ثيدح نم يئاسنلاو
 ةثورلا نع ىهنيو راجحأ ةثالثب رمأي ناك و ينلا نا و ره ی دخ ن

 هحيحس يف ةناوع وبأو «يمرادلاو «نابح نباو ,ةميزخ نبا جرخأو .ةمرلاو

 .« راجحأ ةثالثب كدحأ جنتسيلو» : : ظفلب ًاضيأ ةريره يأ ثيدح نم يعفاشلاو

 اهماقم موقي اهريغف راجحألا دجوت مل اذإو انركذ ام ريغ ثيداحأ بابلا يفو
 هنإف ,مظعلاو عيجرلاو ةثورلاك هنع يهنلا درو امم ريغلا كلذ نكي مل ام ةرورضلل

 . ءىزحي الو زوج ال
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 ( ثيدح نم ةعاجلا هجرخأ ام ههجوف ؛عورشلا دنع ةذاعتسالا ةيعورشم امأو

 رم كب ذوعأ ينإ مهللا :لاق ءالخلا لخد اذإ للو ينلا ناك ١ :لاق سنأ

  :لوقي هر ناك هنأ هننس يف روصنم نب ديعس ىور دقو «« ثئابخلاو ثبخلا
 . ماسم طرش ىلع هدانسإو « ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ يفإ مهللا هللا مسب ١

 دانساب ةجام نبا هجرخا ام كلذ هجوف .غارفلا دعب رافغتسالاو دمحلا امأو

 دمحلا :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ هل يبنلا ناك » :لاق سنأ ثيدح نم حلاص

 يأ ثيدح نم ينسلا نباو يئاسنلا هوحن جرخاو « ىذألا ينع بهذأ يذلا هلل

 . هتحصل يطويسلا زمرو ءرذ

 : تلاق ةشئاع ثيدح نم ةجام نباو « يذمرتلاو 5-55 :هناور هيأ جرخأو

 .نابح نبا هححصو .« كنارفغ :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ لري ينلا ناك ؛

 .ماحلاو ةميزخ نباو
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 باب

 ءوضولا ماكحأ

 لسغي مث قشنتسيو ضمضمتيو ركذ اذإ يمسي نأ فلكم لك ىلع بجي
 حسم ءىزجيو هينذأ عم هسأر حسم مث ؛هيقفرم عم هيدي مث ءههجو عيمج
 ىلع حسملا هلو نيبعكلا عم هيلجر لسغي مث ؛ةماعلا ىلع حسملاو ؛هضعب

 . ةالصلا ةحابتسال ةينلاب الإ ًايعرش ًاءوضو نوكي الو ,نيفخلا

 ينلا نع ةريره يأ ثيدح نم درو ام ههجوف ةيمستلا بوجو امأ :لوقأ
 ( هيلع هللا مسا رك ذي مل نمل ءوضو الو هلءوضو ال نمل ةالص ال » :لاق هنأ ري

 ‹ ىنبطقرادلاو . للعلا يف يذمرتلاو .ةجام نباو «دواد قبو «دمحأ هجرخأ

 . رابتعالا ةجرد نع هطقسي ام هدانسإ يف سيلو . كاحلاو «نكسلا نباو « يقهيبلاو

 نباو دمحأ هوحن جرخأو ؛يقهيبلاو ينطقرادلا دنع هثيدح نم ىرخأ قرط هلو
 هوحن نورخآ جرخأو ؛ ديعس يلأ ثيدح نمو «ديز نب ديعس ثيدح نم ةجام
 الو . سنأو ىلعو « ۵ رەس مأو ةة تاو «دعس نب لهسو ‹ ةشئاع ثتيدح نم

 لوألا ثيدحلا درج لب ءاهب جاجتحالل ضهتنت ًاعيمج اهنأ بير الو كش

 الو ؟هانعم يف ةدراولا ثيداحألا هذهب دضع اذإ فيكف «نسح هنأل ضهتني

 يفنب ثيدحلا حرص دقو .فورعم اهيلع مالكلاف ؛اهجيرخت يف ليوطتلل ةجاح
 الضف مدعلا اهمدع مزلتسي تلا ةيطرشلا ديفي كلذو .هللا مسا رك ذي مل نم ءوضو

 .هنم دافتسي ام لقأ هنإف بوجولا نع

۳ 



 نيبو ثيداحألا هذه نيب ""عمجلل وهف «(" ركذلاب بوجولا دييقت امأو

 مو ًاضوت نمو هندب عيمجل ًاروهط ناك هيلع هللا مسا ركذو ًاضوت نمو: : ثيدح

 نم يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ « هئوضو ءاضعأل ًاروهط ناك هيلع هللا مسا رک ذی

 ثيدح نم يقهيبلاو « ينطقرادلا هجرخأو .كورتم هدانسإ يفو «رمع نبا ثيدح

 نم يقهيبلاو ينطقرادلا ًاضيأ هاورو «كورتم ًاضيأ هدانسا ينو ءدوعسم نبا

 اهب لالدتسالل ضهتنت ال ثيداحألا هذهو .نافيعض هيفو ةريره يلأ ثيدح

 لدي هنكلو , ركاذلا ىلع الإ سيل بوجولا نأ نم بولطملا ىلع ةلالد اهيف سيلو

 باتكلا نم كلذ ديفي امو نايسنلاو وهسلا ىلع ةذخاؤملا مدع ثيداحأ كلذ ىلع

 مزلي الو ةيلكلا ةلدألا هذه تحت ةفيعضلا ثيداحألا كلت تجردنا دقف « زيزعلا

 . 7 لاکشا ركذلاب دييقتلا يفف هلك اذه دعبو « ةيعطقلا ءاضعألا يف كلذ لثم

 درو يذلا هجولا ةلج نم هنأ ههجوف ؛قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو انأو

 . انيلإ لوقنملا هئوضوب نآرقلا يف ام ا يبنلا نيب دقو .هلسغب ميركلا نآرقلا

 هلسغب رومأملا هجولا نأ كلذ دافأف قاشنتسالاو ةضمضملا انيلإ لقن ام ةلج نمو

 ينطقرادلا هجرخأ امك كلذب رمألا درو دقو «قاشنتسالاو ةضمضملا هتلمج نم

 وه اغنإ ةنسلاو باتكلا ةلدأ اهيلع ترفاضت يتلا نايسنلاو وهسلا ىلع ةذخاؤملا مدع نأ بهذي ال ( ١

 وأ اهناكرأ نم انكر يسن وأ ةالصلا يسن نم نا دحأ لقي مو .طقف مثإلا يفن ىلإ عجري اف

 حصتف ًالثم هتيطرش وأ هتينكر ىنعمب همكح عفتري هنأ ًالثم ءوضولاك اهطئارش نم ًاطرش

 يف تبث اك ةحصلل اليصحت |هانأ ركذ امل م «هتالص نم نيتعكر إب ينلا يسن دقو ءةالصلا

 ا كلذو ةا اهماكحأ عفترا دق دق ءاشأ ةعيرشلا يف تبث دق . . معن . . حيحصلا

 ع هللاو .اهدراوم تصخ لئالدب نيديلا يذ ثيدح يف وه امك ةالصلا 2 مالكلاو

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا لضافلا

e SS (۲(اسان هللا ركذي م هنأ ىلع خلا هللا مما ركذي لو ًأاضوت نمو :  

 ٠٠ مدع يف قرف الف ًاطرش تلعج اذإ هنأ : :يتأيس ام هيفو طقف هتيروهط تصقنو هأزجأ دقف

 زجم كرتلا عم وهف بوجولا درجمب لب .ًايسان نكي مل نإو ًادماع وأ ًايسان كرتلا نيب ءازجالا

 نسحلا ةمالعلا يديس طخ نم حجرأ بابحتسالا وأ بدنلا ةدارإ ىلع لمحلاف .ًاوهس وأ ًادمع

 ( .هحور هللا سدق یحی نبا

 . اذه لبق ينارمعلا نع هانلقن ام ىلإ ةراشإ (۳)

٤۳ 



 اذإ » :لاق . دا نادم دم نسما قدك

 هححصو «ننسلا لهأ دنع تبثو . ( رثتنيل مث ءام هفنأ يف لعجيلف مدحأ أضوت

 نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو ١ :ظفلب ةربص نب طيقل ثيدح نم يذمرتلا
 اتنا تاضوت اذإ ١» : سيق نب ةملس ثيدح نم يئاسنلا جرخأو ا انا

 اذإ » : روك ذملا ةربص نب طيقل ثيدح نم ةياور يفو .ًاضيأ يذمرتلا هجرخأو

 طيقل ثيدح ححص دقو . حيحص دائساب دواد وبأ هج خا م ضمضمنف تاضوت

 ىلإ بهذ دقو .هيف حدقي ام هلعأ نم تأي ملو (مهريغو يوونلاو «يدمرتلا

 . يداهلاو ؛ مساقلا تيبلا لهأ نمو «قاحسإو دمحأ قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو

 لهأ نم ةعاج بهذو ؛ناهلس نب دامحو بل لا ر لاق هبو ؛هللاب ديؤملاو

 ق ار رسولا لا ن جارو نا نأ ىلإ ماعلا

 دوادو:؛ دیبغ نأو روث يأ نع ءماسم حرش يف يوونلا بهذملا اذه ىكح

 يبأ نع كلذ لثم هريغ ىور دقو ؛ دمحأ نع ةياورو ؛ ردا نباو ؛يرهاظلا

 .يعازوألاو « يعفاشلاو «كلام بهذو «ىلع نب ديزو «يروثلاو « ةفينح
 مكحلاو ؛ةداتقو . دعس نب ىبحيو ؛ ةعيبرو . يرهزلاو < يرصبلا نسحلاو ؛ ثيللاو

 ريغ اهنأ ىلإ رصانلا تيبلا لهأ نمو ؛يربطلا ريرج نب دمو «ةبيتع نبا
 وهو .« نيلسرملا ننس نم رشع » : ثيدحب بوجولا مدع ىلع اولدتساو .نيتبجاو

 رشع » : ظفلب دري مل هنأب درو .قاشنتسالاو ةضمضملا اهتلمج نمو حيحص ثيدح

 ٠ ظفللا كلذب هدورو ضرف ىلعو «ةرطفلا نم رشع» : ظفلب لب « ننسلا نم
 لمهأ رسما ل SS Sa دارملاف

 ةضمضملا ١ : ظفلب سابع نبا ثيدحب مهالدتسا نع باجي اذكهو .لوصألا

 . فيعض هدانساو ىنطقرادلا جرحا و ةنسناشتسالاو

 :ثيدحلا ةاور دحأ يأ ؛ةبيش نب بعصم لاق ؛ رشعلا قوس 8 مسم حيحمد يف لوقأ )١(

 هدورو ضرف ىلعو . هللا ةملس فلولا لوق هجو يقف N لإ :: اا تو

 . هبتاكل ه خلا
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  ليلدلا هيلع ماق دقو ؛ ةلمجلا يف هيف فالخ الف ؛هجولا لسغ بوجو امأو

 .ةغللاو عرشلا لهأ دنع ًاهجو ىمسي ام هجولاب دارملاو . ةنسو ًاباتك

 فالخ الو ةرهطملا ةنّسلاو مركلا نآرقلا صن وهف ؛نيديلا لسغ بوجو امأو
 ىلع لدي امو .امههعم نيقفرملا لسغ بوجو يف فالخلا عقو امنِإو .كلذ يف

 2 ينلا نأ : يقهيبلاو . ينطقرادلا دنع رباج ثيدح ًاعيج (هلسغ بوجو

 فو .( هب لإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه :لاق م ؛ هيقفرم ىلع ءاملا رادأ

 . فيعض وهو ؛ ليقع نب دمع نب هللادبع نب دم نب مساقلا هدانسا

 عرش ىتح هيدي لسغ مث ًأضوت هنأ ١ :ةريره يأ ثيدح نم ماسم حيحص يفو
 ينطقرادلل ةياور يفو .« أاضوتي هيلع هللا لوسر تيأر اذكه :لاق مث «دضعلا يف

 .« نيدضعلا فارطأ سم ىتح هيديو ههجو لسغ هنأ ١ ناثع ثيدح نم

 مث » :اعوفرم هيبأ نع «دابع نب ةبلعث ثيدح نم يناربطلاو «رازبلا جرخأو
 نا دافاف نارقلا يف امل نايب اذهو .(هيقفرم ىلع ءاملا ليسي ىتح هيعارذ لسغ

 . اهلبق امف ةلخاد ةياغلا

 .فالخلا عقو امنإو ؛ةلمجلا يف هيف فالخ الف «سأرلا حسم بوجو امأو

 فالخلا عقو دق زيزعلا باتكلا يف امو ؟ ضعبلا يفكي مأ لكلا حسم نيعتملا ل

 اهيفو ؛نايبلاب تدرو ةحيحصلا ةنتسلاو « ضعبلا وأ لكلا حسم ىلع لدي هنوك يف

 حيحص يف اك تالاحلا ضعب يف ضعبلا حسم ىلع راصتقالا زاوج ىلع لدي ام

 .« ةماعلا ىلعو هتيصانب حسمف ًاضوت ملوي هنأ : :ةريغملا ثيدح نم هريغو ماسم

 حسمف ةماعلا تحن نم هدي لخدأ ا هنأ نا ثيدخح نم دواد وبأ جرخأو

 # مكسوؤرب اوُحَسْماَو 9 ىلاعت هلوق نأ ىفخي الو ةماعلا ضقني ملو هسأر مدقم

 لاعفألا نم هرئاظن يف اك «سأرلا عيجج ىلع حسا عاقيإ ديفي ال ١ : : ةدئاملا ]

 ؛ديز دي تبرضو «ادیز تبرضو «هسأرب تبرضو .ديز سأر تبرض :وحن

 ءازجألا نم ءزج ىلع برضلا دوجوب كلذ عيمج يف يوغللا ىنعملا دجوي هناف

 ا ر ا دل تارا ر ا ر كاا
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 هنيب دقف لامججالا ضرف ىلعو «هيلع حسملا عاقيإ يف عازنلا لب ,هعيمج يف ةقيقح

 ىلع رصتقي مل هنإف ءهجولا فالخب . ضعبلا حسمب ةراتو « عيمجلا حسمب ةرات عراشلا
 دقف نالجرلاو ناديلا امأو a نم لا ل هر لس

 .حسملاو لسغلل ةياغلاب امههيف حرص

 .هب تلثم يذلا برضلاك سيل حسملا نإ : تلق نإف

 ؛ بوثلا تحسم : :لاق نم لوق قدصي هنأ ةغللا لهأ نم دحأ ركني ال : تلق
 وأ بوثلا ءازجأ نم ءزج حسم ىلع طئاحلاب وأ طئاحلا تحسم وأ بوثلاب وأ
 .ةرباكم اذه لثم راكنإو .طئاخلا

 هنأ ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث ام ههجوف «سأرلا عم نينذألا حسم امأو
 «سأرلا نم نانذألا » : ظفلب ا نيف دقو هدأ يسم ع يحسم 2
 ىلع وه امم اهريغ وأ ؛ةمابعلا ىلع ىلع حسملا امأو .ًاضعب اهضعب يوقي قرط نم

 يراخبلا دنع يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدح نم هلع هنع تبث دقف ؛ سأرلا
 ةريغملا ثيدح نمو ؛هريغو ىلاعت هللا هجر ملسم دنع لالب دي نمو «هريغو
 حسمو » ظفلب وه لب «ةيصانلا ىلع حسملا هيف سیلو هححصو / ٠١ يذمرتلا دنع

 ,دمحأ دنع نالس نع اهنم «هذه ريغ ثيداحأ بابلا يفو « ةماعلاو نيفخلا ىلع

  .ًاضيأ دمحأو دواد يبأ دنع نابوث نعو

 ىلعو .اهدحو ةماعلا ىلعو هدحو سأرلا ىلع حسملا تبث دق هنأ : لصاحلاو
 رعشي ام نابوث ثيدح يف درو دقو .تباث حيحص لكلاو :ةفازغلاو سأرلا

 ثقب 5 هنأ دواد يبأو دحأ دنع وهو .رذعلا عم ةماعلا لع حسملاب نذإلاب
 . دربلا نم مهباصأ ام هيلإ اوكش لم ينلا ىلع اومدق الف « دربلا مهباصأف ةيرس
 لاق ؛ دعس نب دشار هدانسإ يفو ؛نيخاستلاو بئاصعلا ىلع اوحسمي نأ مهرمأف

 دواد ينأو ماسم دنع «ةيصانلاو ةماعلا ىلع حسملا ةريغملا ثيدح اذه مف تبث دق هنکلو )١(
 نم هريغ دنع تيت نأ دعب اهحسم مدع ىلع لدي ال يذمرتلا دنع ةيصانلا فذحو ؛ يئاسنلاو
 .هرس سدق ىبحي نب نسحلا يديس طخ
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 نابوث نم عمس دعس نب دشار نوكي نأ يغبني ال :لاق دمحأ نإ : هللع يف لالخلا

 0 .ايدق تام هنال

 عيمج يف هيلي هنع تبث ام ههجوف ؛نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ بوجو امأو

 ءيش يف سيلو لسغلاب ةحرصم اهعيمج اهنإف هئوضو ةياكح يف ةدراولا ثيداحألا

 لل هلوق كلذ ديؤيو ءةجحلا اهلثمب موقي ال تاياور يف الإ حسم هنأ اهنم

 ‹ نيحيحصلا يف تبث اك «هرانلا نم باقعألل ليو : مهباقعأ ىلع نيحسالل

 ثيدح يف ايك نيلجرلا لسغي هي هنم رمألا عوفو كلذ ديؤي اممو ؛ اهربغو

 صقن وأ اذه ىلع داز نمف » : هلي هلوق ًاضيأ هديؤيو « ینطقرادلا نع رباج

 كش الو «ةميزخ نبا هححصو ننسلا لهأ هاور ثيدح وهو «« ماظو ءاسأ دقف

 لبقي ال ءوضو اذهو : : ملو هلوق كلذكو . صقن لسغلا ىلإ ةبسنلاب حسملا نأ

 هلوق كلذكو «هيلجر لسغ دق ءوضولا كلذ يف ناكو « هب لإ ةالصلا هللا

 نيلجرلا لسغ اهيفو ؛ ءوضولا ةفص هل ركذ مث « هللا كرمأ اى أضوت » : يلارعألل

 ةلوم وأ ةخوسنم امإ رجلا ةءارق نأ ديفت ىهو ,ةفورعم ةحيحص ثيداحأ هذهو

 تبثي ملو » :يوونلا لاق ؛ روهمجلا اذه 000 دقو .راوجلاب رجلا نأ ىلع

 نع تبثي م هنإ حتفلا يف ظفاحلا لاقو .« عاجإلا يف هب دتعي دحأ نع اذه فالخ

 تبث دقو ؟ نسناو ‹ سابع نياو يلع نع الإ كلذ فالخ ةباحصلا نم خا

 ليل يلأ نب نمحرلا دبع نع «روصنم نب ديعس ىورو ؛ كلذ نع مهنم عوجرلا

 : ةيمامألا تلاقو ؛نيمدقلا لسغ ىلع ريل هللا لوسر باحصأ عمتجا :لاق

 نيب ريخم هنإ ؟ یئ ياو يعل سخر ريرج نب دنع لاراب هدم ييئارل

 مو ؛حسملاو لسغلا :نيب عمجلا بحي : رهاظلا لهأ ضعب لاقو ؛حسملاو لسغلا

 . نيعتم حسملا نأ ىلع لدت ال يهو رجلا ةءارقب الإ حسملا بوجوب لاق نم جتي

 وه ةءارقلا هذه هيلع لدت ام ةياغ لب .فالخ الب ةتباث ىرخألا ةءارقلا نأل

 00 .لسفلا ىلع راصتقالا بجوي ام يي ينلا نع دري ملول ؛ ريبختل
 يف مالكلاك كلذ يف مالكلاف . دلا فب كلا ليغ يوضو: انأو

 ررقت اذإو« نيقفرملا يف تبث ام لثم« للو هنع اهلسغ يف تبني ديني حرموا
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 ليلدب لالدتسالا نع ةينغم ةيافك كلذ يفف ؛ اهلسغب الإ بجاولا متي ال هنأ

 ىلا نع ًارتاوت تبث ث ام ههجوف .هيفخ ىلع حسي نأ ءىضوتملل نأ امأو ءرخآ

 لاق كلذكو .ًاثيدح نوعبرأ هيف دمحأ مامإلا لاق دقو .هلوقو هلعف نم 2

 نوعبرأو دحأ ةباحصلا نم هل يلا نع هاور هنإ متاح يآ نبا لاقو ؛ ه رغ

 رم هوور نيذلا :ةدنم نبا لاقو الجر نوعبرا : ربلا دبع نبا لاقو « الجر
 :لاق هنأ كرابملا نبا نع رذنملا نبا لقنو .ًالجر نونامث يلو ينلا نع ةباحصلا

 مهنم هنع ىور نم لك نأل «فالتخا ةباحصلا نع نيفخلا ىلع حسملا يف سيل
 راكنإ يف ةريره يبأ ثيدح نأ دمحأ ركذ دقو .هتايثا هنع ىور دقف ؛هراكنا

 . ظافحلا هركنأ دقف ؛سابع نباو «ةشئاع نع يور ام كلذكو ؛لطاب حسملا
 :نفحلا باتكلا قس لاق هنأ ىلع نع يور ام كلذكو ؛هفالخ مهنع اوورو

 (هيلع حسملاب لوقلا ىلاعت هللا اهمحر يئاسنلاو ماسم هنع ىور دقف ,عطقنم وهف

 هنع هللا يضر ىلع نع رحبلا يف يدهملا مامإلا ىور دقو . يلب ينلا توم دعب

 ىلع حسم يوب هنأ ريرج ثيدح نم حيحصلا يف تبث دقو .نيفخلا حسمب لوقلا
 ا E عييت
 يف كلذ لعف هنأو ؛ نيفخلا ىلع حسملا يوب ينلا نع ةريغملا ىور دقو « عيسيرملا

 ثيدح نأ رازبلا ركذ دقو «قافتالاب عيسيرملا ىلع ةرخأتم كوبتو .كوبت ةوزغ

 رهظأ نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشمف : ةلمجلابو الجر نوتس هنع هاور ؛ اذه ةريغملا
 سانلا لغتشا عازنلا لاطو اهيف فالخلا رثك امل هنكلو « اهيلع مالكلا لوطن نأ نم

 حسملا تيقوت درو دقو ؛ داقتعالا لئاسم نم ماعلا لهأ ضعب اهلعج ىتح اهب
 . "7 مقملل ةليلو مويو « رفاسملل مايأ ةثالثب

 لامعألا امنإ » :ثيدح ههجوف ةينلاب الإ ًايعرش نوكي ال ءوضولا نوك امأو
 ناك نإف ظافلأب قرط نم دروو . اههريغو نيحيحصلا يف وهو «« تاينلاب

 يف كلذ تبث اك «ةبانج يف الإ (هعزني الف ثدحلا نم ناترهاط اهو نيفخلا نيمدقلا لخدأ اذإ )١(
 .ةريغملا ثيدح
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 ًاصاخ ناك نإو . اهب الإ يعرشلا لمعلا تبثي ب ال نأ ديفي وهف ًاماع 9 ردقملا

 ىلع ءاملعلا قفتا دقو : حتفلا يف لاق . كلذ " ' ديفت يهو « ةحصلا ردقي ام برقأف

 يف ةيفنحلا تفلاخ مث نمو «لئاسولا يف اوفلتخاو ؛ دصاقملا يف طرش ةبنلا نأ

 رئاسو ىلع ىلإ رحبلا بحاص ةينلا ةيضرفب لوقلا بسن دقو . ءوضولل اهطارتشا

 .هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأو «ةعيبرو ثيللاو كلامو يعفاشلاو ةرتعلا

 لصف

 مدقتو «ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإو «سأرلا ريغ يف ثيلثتلا بحتسيو
 ءاضعألا لسغ يف عورشلا لبق ًاثالثث نيغسرلا ىلإ نيديلا لسغو كاوسلا
 .ةمدقتملا

 ؛ هلعفو لرب هلوق نم ةرتاوتملا ثيداحألا ههجوف ؛كاوسلا بابحتسا امأ

 ظ . فالخ كلذ يف سسلو

e CG ج ا 

 سوأ ثيدحلف ؛ ءوضولا يف عورشلا لبق نيغسرلا ىلإ نيديلا لسغ امأو

 لسغ يأ « اثالث فك وتساف أضوت م هللا لوسر تيأر » :لاق يفقثلا سوأ

 غرفأف » :ناثع ثيدح نم نيحيحصلا يف تبثو .يئاسنلاو دمحأ هجرخأ . هيفك

 هنووري ةباحصلا نم ةعاج نع كلذ وحن تبثو .« اهلسغي تارم تل

 0 ظ . لع ينلا نع

 هلم هنأ ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث ام ههجوف ؛ ثيلثتلا تاجا

 ءانب يعرش لمع ريغ هبحاصت مل ام ناک نإف :لاقي نأب مدقملا لدبأ ولو ةعونمم ةمزالملا هذه )١(

 ناكل نيققحملا بهذم وه اك علا ديني وهف يعرض لمع نبع اهنم ر دعنا هانا لع
 .ينارمعلا لضافلا طخ نم ًاباوص

 نب نسح ةمالعلا طخ نم .تاذلا يفنك ةحصلا يفنو .اهنودب لمعلا مدع ديفت يهو هباوص (؟)

 ظ .هرس سدق ييجي
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 ةيعورشم مدع امأو .ةدحاو ةرم بجاولا نأ نيبو .تارم ثالث وضع لك لسغ

 اهيف حيرصتلا عقو ءاضعألا رئاس ثيلثتب ةدراولا ثيداحألا نإف . ارا تل
 . هثيلثت يف درو امب ةجحلا موقت الو سأرلا حسم دارفإب

 لصف
 ءوضولا ضاقتنا يف

 لسغلا بجوي امبو ؛حير وأ نيع نم نيجرفلا نم جرخ امب ضقتنبو
 .ركذلا سمو هوحنو ءيقلاو لبإلا محل لكأو عجطضملا مونو

 لثم كلذب ةلدألا تدرو دقف «نيجرفلا نم جرخ امب ءوضولا ضاقتنا امأ
 ال » : يلم هللا لوسر لاق : لاق امهريغو نيحيحصلا يف تباثلا ةريره يأ ثيدح
 هل لاق امل ةريره وبأ هرسف دقو .«أضوتي ىتح ثدحأ اذإ كدحأ ةالص هللا لبقي
 وبأ هب هرّسف ام معأ ثيدحلا ىنعمو . طارض وأ ءاسف :لاق ؟ثدحلا ام :لجر
 . كلذب ءوضولا ضاقتنا يف فالخ الو .ظلغألا ىلع فخألاب هبن هنكلو ؛ةريره
 . عاجلا يف لسغلا بجوي امب هضاقتنا يف فالخ ال كلذكو

 ضاقتناب ةدراولا ثيداحألا نأ ههجوف ؛ عجطضملا مونب هضاقتنا امأو
 يذلا مونلا نأ درو امب ةديقم «أضوتيلف مان نم » :ثيدحك مونلاب ءوضولا

 لاقملاو .ةددعتم قرط نم يور دقو ؛ عجطضملا مون وه . ءوضولا هب ضقتني
 يفو .ةفلتخملا ةلدألا نيب عمجلا نوكي كلذبو .اهقرط ةرثكب ربجني اهيف يذلا
 ثيداحألا يف تركذو .ىقتنملا حرش يف اهتيفوتسا دق بهاذم ةينام كلذ
 .حجارلا وه ام حيجرتو اهجيرختو ةفلتخملا

 :هل ليق امل هِي هلوق ههجوف ؛لبالا موحل لكأب ءوضولا ضاقتنا امأو
 نب رباج ثيدح نم حيحصلا يف وهو .«معن » :لاق ؟لباالا موح نم ًاضوتنأ
 ضقني ال هنأ ىلإ نورثكألا بهذ دقو .هريغ قيرط نم ًاضيأ يور دقو .ةرمس

 ام ءوضولا يف ةدراولا ثيداحألا تخسن يتلا ثيداحألاب اولدتساو .ءوضولا
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 نوكي ىتح ليإلا موحلب اهنم ءيش يف حرصي مل هنأ ىفخي الو .رانلا ( تسم

 نب دمحأ لبإلا موحل لكأب ءوضولا ضاقتنا ىلإ بهذ دقو .ًاخوسنم اهنم ءوضولا
 ؛ةيزخ نباو «رذنملا نباو ىبحي نب ىبحيو ؛هيوهار نب قاحسإو ؛ليبئح

 لاق اك ةباحصلا نم ةعاج نع ىكحو . ثيدحلا باحصأ نع ىكحو ؛ ىقهيبلاو

 ثيدحلا حص نإ :لاق هنأ يعفاشلا نع انباحصأ ضعب نع يقهيبلا لاق و

 نب رباج ثيدح .ناثيدح هيف حص دق يقهيبلا لاق .هب تلق لبإلا موحل يف

 . ءاربلا ثيدحو ةرمس

 . ًاضوتف 'ءاق هنأ ميلو هنع يور ام ههجوف ؛ءىقلاب ءوضولا ضاقتنا امأو

 نبا هححصو .بابلا يف ءيش حصأ وه : يذمرتلا لاق . نئسلا لهأو دمحأ هجرخأ

 ةشئاع ثيدح اهنم « ثيداحأ هديؤيو هب جاجتحالا يف حدقي ام هيف سيلو ةدنم

 فرصنيلف ؛ يذم .وأ ؛سلق وأ < فاعر وأءءيق هباصأ نم » : هيلي هنع

 نم ةعامج نع بابلا ينو «لاقم هيفو شايع نب ليعامسإ هدانسإ يفو .« ًاضوتيلف
 وبأو .ةرتعلا كلذ ىلإ بهذ دقو ءهب لالدتسالل ضهتني عومجملاو ةباحصلا

 هنأ ىلإ .رقابلاو قداصلاو رصانلاو هباحضأو يعفاشلا بهذو « هباحصأو ةفينح

 ( . ضقان ريغ

 ىفخي الو ؛ نيديلا لسغ اهب دارملا نأب ءيقلا نم ءوضولا ثيداحأ نع اوباجأو

 ؛فاعرلاو « سلقلا وه ءيقلا وحنب دارملاو :ةمدقم ةيعرشلا ةقيقسحلا نأ
 ءلم قلحلا نم جرخ ام وهو :ليلخلا لاق ءيقلا يف فالخلاك سلقلا يف فالخلاو

 لثم ركذ مث ؛فوجلا نم جرخ ام سلقلا : ةياهنلا يفو . ءيقب سيلو هنود وأ مفلا

 ‹فسوي وبأو ؛ ةفينح وبأ ضقان هنأ ىلإ بهذ دقف ,«فاعرلا امأو ,ليلخلا مالك

 اهريغو لبالا موحل نم رانلا هتسم ام عيمجب ءوضولا ضقن ىلإ ىقتنملا حرش يف فنصملا لام دقو (1)
 نيرمألا رخآ ناك ٠ ثيدح نأ ىفخي الو هب ًاصاخ ب هلعف لعجب ةفورعملا هتدعاق ىلع ءانب

 يف رهاظ وهف < لوب هلعف نم معأ وه امل كرتلاب هيف داري دق « رانلا هتسم ام ءوضولا كرت

 .هرس سدق يحي نب نسحلا طخ نم .خسنلا
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 نبا بهذو .ناليسلاب هوديقو .قاحسإو «لبنح نب دمحأو .ةيمساقلاو دمحو
 رباجو «ةريره يلأو وا يأ نبا نع يورو ؛ يعفاشلاو كلامو رصانلاو سابع

 ليلذ نع اوباجأو « ضقان ريغ هنأ ىلإ ةعيبرو «لوحكمو  بيسملا نب راو. ديز نبا

 ىلصف مجتحا لَم ينلا نإ » : ثيدح لثمب ةضراعم ابو لاقملا نم هيف امب نيلوألا
 نب حلاص هدانسا يفو ‹ ينطقرادلا هاور « همجاحم لسغ ىلع دزي لو «ًأضوتي مو

 ةصراعملا نعو . هقرط عومجمب ضهتني هنأب لوألا نع باجيو . فيعض وهو لتاقم

 نأ دعبي الف ةماجحلا مد ريغ فاعرلا مد نأبو ؛جاجتحالل ةحلاص ريغ اهنأب
 . ضقنلا يف ريثأت قاعألا نم هجورخل نوكي

 تنب ةرسب ثيدح كلذ ىلع لد دقف ءركذلا سمب ءوضولا ضاقتنا امأو
 هاور «اضوتي ىتح ىلصي الف هركذ سم نَم» :لاق « ههل ينلا نأ ؛ناوفص
 .ماحلاو «نابح نباو .ةميزخ نباو .يعفاشلاو .كلامو «ننسلا لهأو .دمحأ
 .نيعم نب ىبحيو . يطقرادلاو يذمرتلاو ؛ دمحأ هححصو «دوراجلا نباو

 يف ءيش حصأ وه : يراخبلا لاق .نابح نباو « ةيزخ نباو « يمزاحلاو , يقهيبلاو
 .بابلا اذه

 مأو .ةريره وبأو «رباج مهنم ؛ةباحصلا نم ةعامج نع ثيداحأ بابلا ينو
 .ةشئاعو .صاقو يلأ نب دعسو .دلاخ نب ديزو «ورمع نب هللادبعو «ةبيبح

 نب ةيواعمو «بعك نب أو «سنأو « ريشب نب نامعنلاو « رمع نباو « سابع نباو

 نم حجرأ هدرجمب ةرسب ثيدحو «سينأ تنب ىورأو «ةصيبقو «ةديح يأ
 هيلعأ هركذ سمي لجرلا :ظفلب ًاعوفرم ننسلا لهأ دنع ىلع نب قلط ثيدح
  ثيدح ىلإ مفنا اذإ فيكف .« كنم ةعضب وه (0 اإ و لاقف ؟ ءوضو

 هدريو « ءوضولا بدنب لوقلا كلام نع يور دقو : ىقتنملا حرش يف ىلاعت هللا هاقبأ انخيش لاق )۱)

 ٌنابح نباو ؛ دمحأ هجرخأ ام هب ينعي ةريره ينأ ثيدحو «بوجولاب حيرصتلا نم يقأيس ام
 ذوجأ وه : نكسلا نبا لاقو . ربلا دبع نباو احلا هححصو هتلقن لودع هدنس حيحص : :لاقو

 دقف رتس سيل هركذ ىلإ هديب ىضفأ نم :لاق يّ ينلا نإ :ظفلب بابلا اذه يف يور ام
 = الو مهجورف نوسمي نيذلل ليو » :ةشئاع ثيدح نم ينطقرادلا جرخأو .« ءوضولا هيلع بجو
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 تأي مل قلط ثيدح حيجرت ىلإ لام نمو ؟هيلإ انرشأ اك ةريثك ثيداحأ ةرسب
 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ركذلا سمب ءوضولا ضاقتنا ىلإ بهذ دقو « لئاطب

 فالخ ىلإ بهذو .اهمالسإ رخأتل ةرسب ثيدحب لمعلا ىلإ اولامو ؛ةمئألاو

 ءوضولا ضقتني هنأ ىلع لدي ام درو دقو , ضاقتنالا قحلاو ؛ كلذك ةعاج كلذ

 مأ ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ اك ربّدلاو لبقلا نم معأ وهو «جرفلا سمب

 .«ًاضوتيلف هجرف سم نَم» :لوقي مب هللا لوسر تعمس :تلاق ةبيبح

 ينطقرادلا جرخأو .ةلع هل ماعأ ال : نكسلا نبا لاقو «ةعرز وبأو دمحأ هححصو ظ

 هدانسإ يفو .« ًاضوتتلف اهجرف نكادحإ تشم اذإ » :ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نم

 .لاقم هيفو ؛ يرمعلا هللادبع نب نمحرلا دبع
 «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم يقهيبلاو «يذمرتلاو  دمحأ جرخأو

 تّسسم ةأرما اأو ءًاضوتيلف هجرف سم لجر ايأ » :لاق هِي يبنلا نع هدج نع
 . ثيدحتلاب حرص هنكلو « ديلولا نب ةيقب هدانسإ يقو .« ًاضوتتلف اهجرف

 ةالصلا ءوضو ءوضولاب دارملا مث ؛بجاو كرت ىلع الإ نوكي ال رشلاب ءاعد وهو .«نوؤضوتي ب

 :ظفلب ةرسب ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هجرخأ الو ؛ةيعرشلا ةقيقحلا هنأل ؛ ةحيرصلا

 ًاضيأ اهثيدح نم كردتسملا يف ماحلا هجرخأ الو .«ًاضوتي ىتح ىلصي الف هركذ سم ْنَمو

 هللاو «اضوتي ىتح ىلصي الف هركذ ىلإ مكدحأ ىضفأ اذإ , :لاق ميلي هللا لوسر نإ :ظفلب

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم . معا
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 باب

 ضسيحلابو «نيناتخلا ءاقتلابو , ركفتب ولو ةوهشل ينملا جورخب بجي
 . مالساالابو ؛توملابو ؛ للب دوجو عم مالتحالابو . سافنلابو

 .ةحيحصلا ةلدألا كلذ ىلع تلد دقف «ةوهشل ينملا جورخب لسغلا بوجو امأ

 ةبانجلا مسا قدصو . « لسغلا ينملا يف » : ثيداحأو « ءاملا نم ءاملا » :ثيداحأك

 ( اوُرّهَطاف ابنج متنك نإو9 لجو زع هللا لاق دقو «كلذك ناك ام ىلع

 ؛ ةباحصلا نيب روهشملا فالخلا عقو امنإو ؛ افالخ كلذ يف ماعأ الو [ 1 :ةدئاملا ]

 ؛ ينم جورخ نود نم نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بجي له :مهدعب نم نيبت كلذك و
 اهبعش نيب سلج اذإ » :ثيدحل ؛لوألا قحلاو ؟ينملا جورخب الإ بجي ال مأ
 هللا اهر ماسمو يراخبلا هجرخأ 27: لسغلا هيلع بجو دقف اهدهج مث عبرألا

 ماسم هوحن جرخأو .هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يلأ ثيدح نم امهريغو ىلاعت

 يف درو امو ناثيدحلا ناذهف ؛ةشئاع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو دمحأو

 . ينملا جورخب بجي امنإ لسغلا نأ نم «مالسإلا لوأ يف ناك امل ناخسان [هانعم

 يف ءاج دق هنكلو «يذمرتلا هححص .يذملا نع هلاؤس يف هنع هللا يضر ىلع ثيدح يف وهو (١0)

 الف ًافذاح نكت مل اذإو ء ةبانجلا نم لستغاف ءاملا تفذح اذإ و :هيفو ؛دحأ دنع ًاضيأ هثيدح -

 ال ةدربا وأ ضرمل امإ ةوهش ريغل جرخي ام نأ ىلع هيبنت هيف :ىقتنملا بحاص لاق .« لستغت
 ديسلا ةمالعلا طخ نم .ه ةوهشل هنوك طارتشا ىلع هبني نأ حراشلا ىلع ناكو ؛ لسغلا بجوي

 ( .هرس سدق ييجي نب نسحلا
 .حرشلا يف هيهجو نايب نود نم ننسلا يف امب ىفتكي ال هنأ ديسلا ينعي : تلق

 .هررحمل .بولطملا يف حرصأ يهو «ةدمعلا يف اك «لزني مل نإو ه ظفل ينو :لوقأ (؟)
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 ًءاملا :نولوقي اوناك يتلا ايتفلا نإ » :لاق بعك نب يلأ ثيدح كلذ ىلع لديو

 انرمأ مث ؛مالسإلا لوأ يف اهب صخر هيوم هللا لوسر ناك ,ةصخر ءاملا نم

 . () « اهدعب لاستغالاب

 نأ » :اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو

 ؛ةسلاج ةشئاعو « لسكي م مث هلهأ عماجي لجرلا نع يوب هللا لوسر لأس الجر

 .« لستغن مث «هذهو انأ كلذ لعفأل ينا » : هيي هللا لوسر لاقف

 .نارقلا صن هيلع لد دقو ؛كلذ يف فالخ الف ضيحلاب هبوجو امأو

 عامجالا عقو كلذكو «سافنلاب هبوجو ىلع عامجالا عقو كلذكو .ةنسلا رتاوتمو

 دجو اذإ بجي امنإ هنكلو .يعخنلا نع ىكحي ام الإ ؛مالتحألاب هبوجو ىلع

 دحي لجرلا نع يوب هللا لوسر لئس » :تلاق «ةشئاع ثيدح يف اك ًاللب ماتحملا

 دجي الو ماتحا دق نأ ىري لجرلا نعو .لستغي :لاقف «ًامالتحا رک ذی الو للبلا

 «ةجام نباو « يذمرتلاو « دواد وبأو , دمحأ هجرخأ .« هيلع لسغ ال :لاقف للبلا

 جرخأو ؛فيفخ لاقم هيفو .يرمعلا رمع نب هللادبع الإ حيحصلا لاجر هلاجرو

 .مكح تنب ةلوخ ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ هوحن

 نأ » :ةملس مأ ثيدح نم |هريغو ىلاعت هللا همحر ماسمو يراخبلا جرخأو
 لسغلا ةأرملا ىلع لهف . قحلا نم يحتسي ال هللا نإ هللا لوسر اي : تلاق ميلس مأ

 نأ ربتعا نم ىلع درت ثيداحألا هذهو .« ءاملا تأر اذإ معن :لاق ؟تملتحا اذإ

 ظ . كلذ نقيتيو ةوهش ماتحملل لصحي

 دعب بوجو ال ذإ ءايحألا ىلع كلذ بوجو دارملاف ؛توملاب هبوجو امأو
 . تام نم اولسغي نأ ءايحألا ىلع بجي يأ ,ندبلاب ةقلعتملا تابجاولا نم توما

 يف شقانو . تيملا لسغ بوجو ىلع عامجالا يوونلاو رحبلا يف يدهملا ىكح دقو

 تيملا لسغ ىلع مالكلا يتأيسو .ةيهاو ةشقانم لالجلاك نيرخأتملا ضعب كلذ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هلمصافتو هتفصو

 .دواد وبأو دمج هاور )۱(
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 وبأو «يئاسنلاو ,يذمرتلاو . دمحأ هجرخأ ام ههجوف «مالسإلاب هبوجو امأو
 هللا لوسر هرمأف ماسأ هنأ مصاع نب سيق نع ؛ةميزخ نباو «نابح نباو ؛ دواد
 . نكسلا نبا هححصو «ردسو ءامب لستغي نأ ريب

 نم «نابح نباو ؛ةميزخ نباو «يقهيبلاو «قازرلا دبعو .دجأ جرخأو
 ينب طئاح ىلإ هب اوبهذا » : لرب ينلا لاقف .ماسأ ةمامث نأ ةريره يبأ ثيدح

 ,لاستغالاب رمألا هيف سيلو ,نيحيحصلا يف هلصأو «« لستغي نأ هورمف نالف
 وهو ؛ هعابتأو لبنح نب دمحأ بوجولا ىلإ بهذ دقو ؛ لستغا هنأ امههيف لب

 روصنملا لاق هبو ؛بوجولا مدع ىلإ يعفاشلا بهذو ؛ هعابتأو يداها بهذم

 مالسإلا دنع لسغلاب رمألا نم هيوم هنم عقو ام هديؤيو لوألا .نحلا و. هللا

 نب ليقعل ًاضيأ هرمأو ءيناربطلا هجرخأ امك «يواهرلا ةداتقو « عقسألا نب ةلثاول
 .لاقم اهديناسأ يفو «روباسين خيرات يف ماحلا هجرخأ اک < «بلاط يا

 لصف

 لسغلا ةيفيك يف
 .هيف سمغني وأ ؛هندب عيج ىلع ءاملا ضيفي نأ وه ؛بجاولا لسغلاو

 الإ ًايعرش نوكي الو ءهكلد نكمي امل كلدلاو ؛قاشنتسالاو ةضمضملا عم
 مث نيمدقلا الإ ءوضولا ءاضعأ لسغ ميدقت بدنو ؛هبجوم عفرل ةينلاب
 ظ . نمايتلا

 يف كلدلا لوخد يف عازنلا عقي دقو ؛ركذ ام وه ًاعرشو ةغل لسغلا :لوقأ

 ال كلد نود نم ندبلا وأ بوثلا لب درجم نأ يفخي ال نكلو «لسغلا ىمسم
 مدقت ام كلذ ديفي اكو «ةيبرعلا تالاعتسالا نم كلذ مهفي ارك , ًالسغ ىمسي
 e ( هلسغي ملو « ءاملا هعبتأ مهب هنأ » ؛ يبصلا لوب يف

 .هريغو ىلاعت هللا

 )١( ى ريغ وهو ءاملا ةضافإ لسغلا نأب ًالسغ نكي مف .يبصلا لوب يف ءاملا شر نع باجي كلذكو '
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 ةو ا هلعف نم لسغلا يف اتبث دقف ؛قاشنتسالاو ةضمضما -امأو

 هانمدق الف « ةينلاب الإ ًايعرش نوكي ال هنوك امأو . ءوضولا يف انمدق ام بوجولا

 . ًاضيأ ءوضولا يف

 ا ا ا الإ ءوضولا ءاضعأ لسغ دقت امأو

 من هنيميب غرفي مث « هيدي لسغيف أدبي ةبانجلا نم لستغا اذإ لر ناك هنأ » : :اهربغو

 ؛هدسج رئاس ىلع ضيفي مث ءةالصلل هءوضو ًأضوتي من مث .هجرف لسغيف هلامش ىلع

 .ةشئاع ثيدح نم وهو . « هيلجر لسغي مث

 ىلع غرفأ لاب هنأ : ظفلب ةنوميم ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يف دروو

 تبلد م و رك لا لع هيب عرفا + ؛ ًاثالث وأ نيترم (هلسغف هيدي

 م ءاثالث هسأر لسغ مث .هيديو ههجو لسغ مث قشنتس قشنتساو ضمضم مث «ضرألاب هدي

 ناک هنآ و: : يلو هنع تبثو . ا نع ی دس لع حولا

 نسح :يدذمرتلا لاقو . ننسلا لهأو دحأ هج رخأ اک ( لسغلا دعب ًاضوتي اي

 نبا نع ةبيش يأ نبا ىور دقو .ةديج ديناسأب ًاضيأ يقهيبلا هجرخأو «حيحص

 ءوضو يأو «لسغلا دعب ءوضولا نع لكس امل لاق هنأ » :ًافوقومو ًاعوفرم رمع

 نم لستغي نأ ىدحأ يفكي امأ :لاق هنأ ةفيذح نع يورو .« ؟ لسغلا نم معأ

 نمو « ةباحصلا نم ةعاج نع كلذ وحن يور دقو .أضوتي ىتح همدق ىلإ هنرق

 .ةضافإلا درجمب ءافتكالا يف ةنوميمو ةشئاع ثيدح حص دقو .هنم بعوأ وه لب شرلا -

 يضيفت مث ,تايثح ثالث ءاملا كسأر ىلع يثحت نأ كيفكي امنإ » :ةملس مأ ثيدح هنم حرصأو

 ؛ كلدتلا طاقسإ يف ىوقأ وهو :ةياهنلا يف دشر نبا لاق .«ترهط دق تنأ اذإف ؛ ءاملا كيلع

 ءاضعأ ىلع لسغلل سايقلا كلدلا طرتشا نم ةدمع نأ ىلإ راشأو ةراهطلا طورش اهل رصح هنأل

لع نيعتملا ةراهطلا مسا ناك ذإ .فعض هيفف مسالا ةقيرط نم جاجتحالا امأو :لاق مث ؛ ءوضولا
 ى

 ا . ىهتنا . ءاوس دح

 يف قلطم لسغلاو ؛لسغ نأ هتياغف ءلسغلا ىمسم يف كلدلا رابتعا حيجرت مدع فرعت هنمو

 هلاق اك ةضافالا درجمب ءافتكالا هنأ ةحيحصلا ثيداحألا يف نيبت دقو .لمجملا مکح

 .هرس هللا سدق يسبكلا ىبحي نب نسحلا ةمالعلا يديس طخ نم ملعأ هللاو . روهمجلا
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 تحت لخاد ءوضولا نأ ءالعلا فلتخي مل هنإ :يبرعلا نب ركب وبأ لاق ىتح «مهدعب
 نبا عامجإلا لقن اذكهو ,ثدحلا ةراهط ىلع يأت ةبانجلا ةراهط ةين نإو لسغلا

 نأ ىلإ اههريغو ءدوادو روث وبأ مهنم ةعاج بهذ دق هنأب بقعتيو .لاطب '
 .ةرتعلا رثكأ لوق وهو ؛ ءوضولا نع بوني ال لسغلا

 دجويو لسغلا قدصي هنألف ,.بجاو ريغ ءوضولا ءاضعأ ميدقت نوك امأو
 . دقت ريغ نم ندبلا عيمج ىلع ةضافالاب هأمسم

 مومعلا نمف ,ًاصوصخو ًامومع « العفو ًالوق ميل هنع هتوبثلف ؛ نمايتلا امأو
 ؛هروهطو « هلجرتو « هلعنت يف نميتلا هبجعي ناك ؛ يل هنأ » حيحصلا يف-تبث ام

 قشب أدب هنأ » : اهريغو نيحيحصلا يف تبث ام صوصخلا نمو .«هلك هنأش يفو
 فالخ الو «كلذ ديفي ام هلوق نم تبث دقو « لسغلا يف رسيألا مث نميألا هسأر

 . نمايتلا بابحتسا يف

 لصف
 ةعمجلا لسغ يف

 .مارحوللو .ًاتيم لسغ نملو .نيديعللو .ةعمجلا ةالصل عرشيو
 . ةكم لوخدلو

 .« لستغيلف ةعمجلا ك دحأ ءاج اذإ » : ثيدحلف .ةعمجلا ةالصل هتيعورشم امأ

 ثيدحلا اذه ةمألا تقلت دقو ؛ رمع نبا ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف وهو

 وحن رمع نبا ريغ ةباحصلا نم هاورو , سفن ةئامئالث وحن عفان نع هاورو «لوبقلاب .

 يكح :يوونلا لاق «ةعاج هبوجو ىلإ بهذ دقو «ايباحص نيرشعو ةعبرأ
 , رهاظلا لهأ لاق هبو « ةباحصلا ضعب نع هوكح «فلسلا نم ةفئاط نع هبوجو
 ٠ نسحلا نع يلاطخلا هاكحو ؛كلامو ؛ رابعو «ةريره يلأ نع رذنملا نبا هاكحو

 روهمجلا بهذو .مهدعب نمو ؛ ةباحصلا نم عج نع مزح نبا هاكحو «يرصبلا
 لا همحر ماسم دنع هنع هللا يضر ةريره يلأ ثيدحب اولدتساو «بحتسم هنأ ىلإ
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 ام هل رفغ تصنأو عمتساف ةعمجلا ىتأ مث هءوضو نسحأف ًاضوت نم » : ظفلب ىلاعت

 : لاق يل يبنلا نأ ؛ةرمس ثيدحبو .« مايأ ةثالث ةدايزو ةعمجلا ىلإ ,ةعمجلا نيب

 هنكلو «بدنلا ىلإ رمألل ةفراص ىهو :اولاق «ثيداحألا نم كلذ ريغو ؛ةرمس
 : ل هلوق لثم فرصل حلصي ال وهف ءرمألا فرصل ًاحلاص هوركذ ام ناك اذإ

 «هدسجو هسأر هيف لسغي ًاموي مايأ ةعبس لك يف لستغي نأ مسم لك ىلع قح ١

 ىلع مالكلا تيفوتسا دقو .ةريره يلأ ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يف وهو

 لسغلا دييقت نأ ىفخي الو .هيلإ عجريلف () ىقتنملا حرش يف ةعمجلا لسغ مكح

 مدع ىلع ةلادلا نم حجرأ بوجولا ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ كلانه حراشلا هيلع لوع يذلاو )١(
 نسحأف أضوت نمو ثيدحو «لضفأ لسغلاف» :هلوق ةرمس ثيدح يف يذلاك ؛بوجولا

 نودب هنع هللا يضر ناثع نم لسغلا مدع هراكنتسا يق هنع هللا يضر رمع ثيدحو « ءوضولا

 ثيداحأ ليوأت ىلإ راصي امنإ هنأ ديعلا قيقد نبا نع كلانه حراشلا لقنو .هب هرمأي نأ
 .همالك خلا . رهاظلا اذه ىلع ةلالدلا يف ضراعملا ناحجر دنع بوجولا

 لضفأ هنأب هيف هحيرصتل تباث وهف .بوجولا مدع ىلع ةلالدلا يف هناحجر امأ :هيلع لاقي دقو

 ؛بابحتسالا لمتحت يهف رماوألا فالخب ؛كلذ ريغ لمتحي ال وهو «بجاوب سيلو .طقف
 :كلوقك «بجاولاك هنأ يف ةغلابملاو بابحتسالا دكأت لمتحت ؛قحلابو بوجولاب اهيف حرصملاو

 نيد .يدنغ ةدعلاو ؛ بجاو ىلع كقح

 الإ ًادنس حجرألا ىلإ راصيو .طقسي الف حص اذإ نكلو؛ اهيف ماسمف ؛ دنسلا يف ناحجرلا امأو
 سيل ام هعم نرق اذلو .بابحتسالا دكأت ىلع لمحلاب نكح انه وهو .عمجلا ناكمإ مدع عم

 | . بيطلا نم سمي نأو .كاوسلا وهو ؛ًاقافتا بجاوي

 سيل امب هنرق هنأ ليلدب هبابحتسا دكأت بوجولا ظفلب دارأ هنأ ىلع لدي اذهو :ىقتنملا يف لاق

 وه امنإ اهفعض :هيلع لاقيو ءنارتقالا ةلالد فعض ررقت دق هنأب حراشلا هعفدو .خلا بجاوب
 يف اعمتجا اهنأ فرع دقف .هيف نحن ام امأو .فطعلا ببسب مكحلا يف هيلع اعمتجإ 1م ريغ يف

 .هنع رخآلا جورخ مزل بوجولا نع اهدحأ جرخ اذإف ؛ ملتح لك ىلع ركذ ايف بوجولا مكح
 ةمالعلا يديس طخ نم «سخ ةرطفلا ١ ثيدح يف ديعلا قيقد نبا هوحن ركذ دقو ملعأ هللاو -

 . هحيرض رونو هحور هللا سدق يسبكلا يحي نب نسحلا :
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 . مويلل ال "7 ةالصلل هنأ ىلع لدي ةعمجلل ءيجملاب

 نب هكافلا ثيدح نم لوب هلعف نم يور دقف ؛ نيديعلا لسغ ةيعورشم امأو

 هجرخأ .« رحنلا مويو ؛ رطفلا مویو ؛ةعمجلا موي لستغي ناك < لو هنأ » دعس

 نبا ثيدح نم ةجام نبا هوحن جرخأو «يوغبلاو « رازبلاو «ةجام نباو . دمحأ

 يوقي هنكلو .فعض اهديناسأ يفو عفار يآ ثيدح نم رازبلا هجرخأو . سابع

 .ةديج ةباحصلا نع راثا كلذ يوقيو .اضعب اهضعب

 نم ننسلا لهأو دمحأ هجرخأ ام ههجوف ءًاتيم لسغ نمل كلذ ةيعورشم امأو
 دقو .« ًاضوتيلف هلمح نمو « لستغيلف ًاتيم لسغ نم » ًاعوفرم ةريره يأ ثيدح
 دق هنكلو «ةمأوتلا ىلوم ًاحلاص هدانسإ يف نأبو فقولاب لعأو «قرط نم يور
 .قيرط ريغ نم يور دقو .مزح نباو ناطقلا نبا هححصو ؛يذمرتلا هنسح
 راكناف ءانسح نوكي نأ هلاوحأ أوسا هقرط ةرثكل وه : رجح نب ظفاحلا لاقو
 ثيداحأ ةدع نم ىوقأ وه : يبهذلا لاقو . ضرتعم هنيسحت يذمرتلا ىلع يوونلا

 ثيدحلا اذهل جرخ ثيدحلا باحصأ ضعب نأ يدرواملا ركذو . ءاهقفلا اهب جتحا

 . يئاسنلاو , دواد يبأو . دمحأ دنع ىلع نع هوحن يور دقو .ًاقيرط نيرشعو ةئام
 لاق « يقهيبلا دنع ةفيذح نعو و ‹رازبلاو « ىلعي يلأو «ةبيش يلأ نباو

 يبأو دمحأ دنع « ب هلعف نم ةشئاع نعو . تبثي ال : ينطقرادلاو متاح يبأ نبا

 . رصانلا نع ةياورو «ةيمامالاو «ةريره وبأو ىلع بوجولا ىلإ بهذ دقو . دواد

 قباسلا ثيدحلا يف روك ذملا رمألا E ىلإ روهمجلا بهذو

 اولسغت نأ مكبسحف « ارهاط تومي مكتيم نإ ٠ :ثيدحب بوجولا نع فورصم
 ‹تيملا لسغن انك » : ثيدحلو . رجح نبا هنسحو . يقهيبلا هجرخا . « مكيديأ

 نب نامثع قيرط نم رمع نبا ثيدح مهحاحص يف نابح نباو ةيزخ نباو ةناوع وبأ جرخأ دقو 0(
 «لستغي الف اهتأي مل نمو لستغيلف لستغيلف ءاسنلاو لاجرلا نم ةعمجلا ىتأ نم » :ظفلب عفان نع دقاو

 .هيف مهو دقاو نب ناثع نوكي نأ ىشخأ : :رازبلا لاق نكل .تاقث لاجر هلاجرو : ظفاحلا لاق

 ..ىلاعت هللا هملس ينارمعلا دم طخ نم . ماعأ هللاو
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 ححصو «رمع نبا نع بيطخلا هجرخأ .« لستغي ال نم انمو «لستغي نم انمف

 ةارما سيمع تنب ءامسأل ةباحصلا نم ايتفلا نم عقو الو .هدانسإ ًاضيأ رجح نبا

 انأو دربلا ديدش موي اذه نإ » :مهل تلاقف هتلسغ امل هنع هللا يضر ركب يبأ

 ظ . أطوملا يف كلام هاور « ال : اولاق ؟ لسغ نم لع لهف « ةمئاس

 درجت يلب ينلا ىأر هنأ » تباث نب ديز ثيدحلف «مارحإلل هتيعوربشم امأو
 هنسحو .يناربطلاو , يقهيبلاو « ينطقرادلاو « يذمرتلا هجرخأ « لستغاو هلالهال

 يندملا بوقعي نب هللادبع نوك فيعضتلا هجو لعلو « ليقعلا هفعضو . يذمرتلا

 فرع هلال ةن يذمرتلا لعل : جاهنملا حرش 2 نقلملا نبا لاق ؛هدانسإ يف

 ءاممأ نعو , دمحأ دنع ةشئاع نع بابلا يفو .هلاح فرع يأ «بوقعي نب هللادمع

  هنإ رصانلا لاقو ؛ روهمجلا مارحألا لسغ بابحتسا ىلإ بهذ دقو . ماسم دنع

 : لمت 6إ كلامو ئارتضبلا نسنحلا لاقو بخار

 نبا نع ىلاعت هللا همحر ماسم هجرخأ الف ؛ةكم لوخدل لسغلا ةيعورشم امأو

 مث «لستغيو حبصي ىتح ىوط يذب تاب الإ ةكم لخدي ال ناك هنأ» :رمع
 لاق «هانعم يراخبلا جرخأو « هلعف هنأ يهل ينلا نع رک ذيو « ًارابن ةكم لخدي

 ؛ ءاملعلا عيمج دنع بحتسم ةكم لوخد دنع لاستغالا : رذنملا نبا لاق :حتفلا يف

 . ءوضولا هنع ءىزجي :مهرثكأ لاقو .ةيدف مهدنع هك رت يف سيلو
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 باب
 مميتلا ماكحأ

 ررضلا يشخ وأ ؛ ءاملا دجي ال نمل لسغلاو ءوضولاب حابتسي ام هب حابتسي

 ايوان ةبرضب ةدحاو ةرم |هحسمي ؛نافكلا مث هجولا هؤاضعأو هلامعتسا نم
 . ءوضولا ضقاون هضقاونو .ًايمسم

 ؛ ًابنج نكي مل نمل ءوضولا مكح هل غوسملا رذعلا عم مميتلا مكح :لوقأ
 هب حيبتسيو ؛ هئوضوب ءىضوتملا ىلصي ام هب يلصي 27 ًابنج ناك نمل لسغلا مكحو
 نم غارفب ضقتني الو «ةددعتملا تاولصلا هب يلصيف «هلسغب لستغملا هحيبتسي ام

 ف فالخلاو ؛قحلا وه ام ىلع تقو جورخب الو ؛هربغب لاغتشالاب الو «ةالص

 is وو او

 . ةحام نباو «دواد وبأ هج رخأ الف ۽ ءاملا نم ررضلا ةيشخل مميتلا امأو

 رجح انف الجز ب باصأف رفس يف انجرخو : :لاق ؛رباج ثيدح نم ينطقرادلاو

 اولاقف « .مميتلا يف ةصخر هل نودجت له : هباحصأ لأسف ماتحا مث هسأر يف هجشف

 لوسر ىلع انمدق الف «تامف لستغاف « ءاملا ىلع ردقت تنأو ةصخر كل دجن ام

 an الاس لامعا رهلتت ركب :لاقف «كلذب ربخأ هل دا

 ةريره يأ نع حابصلا نب ىنثملا هيف دنسب هننس يف يقهيبلا ج ءرخأآ دقو .ءاسفنلاو سعئاحلاو تلق )١(

 ةسخ وأ رهشأ ةعبرأ لمرلاب نوكن انإ هللا لوسر اي :لاقف يلب يبنلا ىلإ يلارع" ءاج » : لاق

 نم . .ملعأ هللاو « ديعضلاب مكيلع : :لاق ؟ىرت اف بنجلاو ضئاحلاو ءاسفنلا انيف نوكيف « رهشأ

 ؛فلؤملا لوق هلمش دق سافنلاو ضيحلا مكح نأ ىفخي الو . ىلاعت هللا هملس .ينارمعلا دم طخ
 .ه .خلا لسغلاو ءوضولاب حابتسي ام هب حابتسي
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 دقو «يوقلاب سیلو قيرخ نب 7ريبزلا هب درفت دقو .«هدسج رئاس لسغيو
 ىلإ بهذ دقو .سابع نبا نع ىرخا قيرط نم يورو .نكسلا نبا هححص

 يعفاشلا نع يورو . ” لبنح نب دج أ بهدو .روهمجلا رذعلل مميتلا ةيعو رشم

 ‹اهنع كلذ ةحص فيك يردأالو «ررضلا ةيشخل مميتلا زوجي ال هنأ :هل لوت يف

 ةيآلا [ 1 :ةدئاملا ] 4 ىضْرَم ْمتنك نإو# ىلاعت هلوق هديؤي ثيدحلا اذه أ

 كلذكو .هنع هللا يضر ىلع نع يورملا « رئابجلا ىلع حسملا ثيدح كلذكو

 متحاف لسالسلا تاذ ةوزغ يف لب هللا لوسر هثعب امل صاعلا نب ورمع ثيدح

 . لر هللا لوسرل كلذ اوركذ اومدق الف « هباحصأب ىلصو مميتف ءةدراب ةليل يف

 هللا لوق تركذ :لاقف ؟ بنج كيد كياخضاب اوا «ورمع ايد :لاقف

 مث تمميتف [ ۲۹ : ءاسنلا ] © احر مكب ناک هللا نإ مكَسفْنَأ اولتقت الو : ىلاعت

 ‹ ىنطقر ادلاو « دمحم هاور ( ًائيش لقي ملو ل هللا لوسر كحضف « تيلص

 . ًاقيلعت يراخبلا هجرخأو «كاحلاو «نابح نباو

 قيرط نم دواد وبأ هاور دقو .نابح نبا هقثو لب ؛يرذنملا الو ؛ةصالخلا يف هيف ماكتي ملو )١(

 بتاك قيرط نم ةجام نبا هنيبو ؛ عاطقنا هيفو سابع نبا نع . ءاطع نعو .هغلب هنأ ىعازوألا

 هنأ ينعأ ءدواد يأ نع صيخلتلا يف هيلإ راشأ حراشلا هركذ امو ؛ ءاطع نع هلصوف يعازوألا

 نسحلا ةمالعلا طخ نم .ةلع هيف رهظي ملو هب درفتلا ققح دقو ؛ ينطق رادلا نع 0

 نم ىشخيو ًابنج ناك نميف اذكو ؛ةحارج هندب يفو ًابنج ناك نميف فالخلا ناف :اذه رظني (۲)

 يلاطخلا ظفلو .هيف فالخ الف ررضلا ىشخي ضيرم وهو ًابنج نكي مل نم يف ال ,فلتلا لسغلا
 نيب عمجلاب رمأ هنأ ؛هقفلا نم ثيدحلا يف نأ :ةجش هبو بنجأ نميف ىنعأ ؛ ىلوألا ةلأسملا يف

 ةفينح وبأ لاقو .رخآلا نود ًايفاك نيرمألا دحأ ري ملو «ءاملاب هندب رئاس لسغو مميتلا

 ىلعو .مميتلا هافك رثكأ ناك نإو مميتلاو ءاملا نيب عج ًاحورجم هئاضعأ لقأ ناك نإ : هباحصأو

 ؛ اهيف فلتخا هنا ىلوألا ةلأسملا يف لاق .رثك وأ لق هندب نم حيحصلا يف هئزجي ال : يعفاشلا لوق

 ةلزنمب وهو لسغي : كلامو نامفس لاقو . تام نإو لستغي : :لاق حابر يأ نب ءاطع اهيف ددشف

 دربلا ةدش نم فلتلا هسفن ىلع فاخ اذإ : يعفاشلا لاقو . رضحلا يف ةفينح وبأ هزاجأو ؛ ضيرملا

 ةمالعلا طخ نم ءانه هركذ ام فالخلا يف ركذي ماف .هرخآ ىلإ .ةالصلا ديعي مث «ىلصو مميت
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 ًالوق ةحيحصلا ثيداحألا نم درو الف ؛نيفكلاو هجولا ةئاضعأ نوك امأو

 ىلع راصتقالا امأو .نيفكلاو هجولا نيب بيترتلا ىلإ مب فطعلاب راشأ دقو .ًالعفو

 رساي نب راع ثيدح اهنم ؛كلذب ةحرصم ةحيحصلا ثيداحألا نوكلف « نيفكلا
 .هححصو .هريغو يذمرتلا هجرخأ « نيفكلاو هجولل مميتلاب هرمأ يلو ينلا نأ »

 اهنإ » :هل لاق ممم يبنلا نأ ًاضيأ راع ثيدح نم نيحيحصلا يف ام اهنمو

 اهب حتت مت ءاهيف خفنو ضرألا هيفكب ُب ينلا برضو ءاذكه كيفكي ناك
 يف كيفكب برضت نأ كيفكي ناك امنإ ١ :ينطقرادلل ظفل ينو «هيفكو ههجو

 بهذ دقو .« نيغسرلا ىلإ كيفكو كهجو اب حسمت مث . هيف خفنت مث ,بارتلا
 «دمحأو «يعازوألاو ,لوحكمو ءاطع نيفكلا ىلع نيديلا نم رصتقي هنأ ىلإ

 بهذو .ماسم حرش يف اذكه .ثيدحلا باحصأ ةماعو «رذنملا نباو «قاحسإو

 حسملا بجي هنأ ىلإ يرهزلا بهذو .نيقفرملا ىلإ مميتلا يف حسملا نأ ىلإ روهمجلا

 ©) مزلي ال هنأ يف ماعلا لهأ نم دحأ فلتخي مل هنإ :يباطخلا لاقو .نيطبإلا ىلإ
 اهب لدتسا يتلا ةلدألا نأل ؛نولوألا هيلإ بهذ ام قحلاو ,نيقفرملا ءارو ام حسم

 ينطقرادلا دنع رمع نبا ثيدحك :هب جاجتحالل ضهتني ال ام اهنم روهمجلا
 نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض «ناتبرض مميتلا » :ظفلب ًاعوفرم يقهيبلاو ماحلاو

 ميشهو ناطقلا نبا هقثو : : ينطق رادلا لاق ؛ نايبظ نب يلع هدانسإ يفو « نيقفرملا ىلإ

 «دحاو ريغو نيعم نباو ناطقلا نبا هفعض فيعض وه :ظفاحلا لاقو « اهريغو

 .رامع ثيدح نم تاياور ضعب يف عقو اک ؛نيديلا ظفل هيف درو ام امأو

 ثيدح نم ةياور يف درو اب يرهزلا جتحاو ,نيفكلاب ديقملا ىلع لمحي قلطملاف

 . يعفاشلا لاق اك كلذ خسن دقو « طابآلا ىلإ » :ظفلب ًاضيأ راع

 يداحألا ف تباثلا وه كلذ نألف «ةدحاو ةبرض مميتلا نوك امأو

 نوك ىلإ بهذ دقو .حيحص هجو نم كلذ فلاخي ام تشي تبثي ملو . ةحبحصلا

 : ءاهقفلاو ةمئألا نم ةعامج بهذو . روهمجلا نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرض مميتلا

 )١( كلذ حسم بوجو يف يرهزلا نع لوقنملا فعض ىلإ ةراشإ .
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 .بيسملا نبا بهذو .نيديلل ةبرضو هجولن ةبرض ؛ناتبرض بجاولا نأ ىلإ
 ‹نيفكلل ةبرضو «هجولل ةبرض ؛تابرض ثالث بجاولا نأ ىلإ نيريس نباو
 ءهنع لدب هنأل ءوضولا يف مدقت الف « ًايمسم ًايوان هنوك امأو .نيعارذلل ةبرضو
 . لمع لكل ةلماش ةينلا ةلدأو

 بلا تنا نيو“ ةيلدبلا نم انركذ الف ؛ ءوضولا ضقاون هضقاون نوك امأو

 SEL تاو حل صولا ل حج ' تبثي مل ضقاونلا نم ًائيش

 . ءوضولا ضق ضقاون ىلع راصتقالا بجاولاف كلذل حلصي ةجحلا هب موقت ًايلد

 ينلا حّرص دقف ؛مميتلاب ةالصلا نم غارفلا دعب تقولا يف ءاملا دوجو امأو

 ادجو مث مميتلاب اهايلص نأ دعب هالأس نيذللا نيلجرلا نم ةالصلا دعي ىل نم مي

 : داعأ يذلل هلوق امأو . فورعم ثيدحلاو.« ةنسلا باصأ دعي مل يذلا نإ » : ءاملا

 هل ناكف ,كلذ بوجو ادقتعم ةدابعلا ررك دق هنوكلف ؛(«نيترم رجألا كلو

 دافا دقو .بوجولا طوقسو ءازجإلا الإ انهه دارملا سيلو ؛كلذل رخآلا رجألا .

 .ةكربلاو ريخلا نم ةنسلا ةباصإ يف ام عم «ةنسلا تبصأ» : هب هلوق كلذ

 . ىفخي ال ام ةنسلل فلاخم كلذ ادع ام ناب ضيرعتلاو

 وحنو هليبس فوخو ءاملا لاعتسا رذعت مميتلا بابسأ نم نأب لوقلا امأو
 نم ررضلا ةيشخو ءاملا مدع نم هانركذ ام تحت ةلخاد هذه نأ ىفخي الف . كلذ

 دوجولا دارملا سيل ذإ ؛ ءالل مداع وهف ءاملا لاعتسا هيلع رذعت نم ناف « هلامعتسا

 هجوب هلا لوصولا هيلع رذعتي رئب رعق يف ءام دهاشي ناك نمف . مخي 9 يذلا

 نم اذكهو . ءاملا ىلإ كلسي يذلا ليبسلا فوخ اذكهو . مداع وهف «هوجولا نم

 هل مداع وهف برشلل هجاتحي ناك نم اذكهو . هلمعتسا اذإ ةلاحم الو هسجنب ناك

 اهكاردإو ءاملا لامعتساب ةالصلا تاوف نأ نم ليق ام امأو . ءوضولا ىلإ ةسنلاب

 لامعتسا بجاولا لب «ليلد كلذ ىلع سيلف «مميتلا بابسأ نم ببس مميتلاب
 ريخأتلل غوسم رذعل تقولا كلذ ىلإ ةالصلا ةيدأت نع هيخارت ناك نإ وهو «ءاملا

 كلذ يف ةالصلا هيدأت الإ هيلع ىلاعت هللا بجوي ماف .امهوحنو وهسلاو مونلاك
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 تقو ىلإ رذعل ال يخارتلا ناك نإو « هيلع ىلاعت هللا هبجوأ يذلا روهطلاب تقولا

 ام اماو . ةيصعملا مإب ءابدقو . ءوضولا هيلعف تقولا جرخل هيف ٌءوضولا لمعتسا ول

 .ةرين ةجح كلذ ىلع سيلف «ةدودح ريداقم ىلإ بلطلا نم ليف
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 باب
 ضيحلا ماكحأ

 تاذف رهطلا كلذكو «ةجحلا هب موقت ام هرثكأو هلقأ ريدقت يف تأي /

 ضسيحلا مدف .نئارقلا ىلإ عجرت اهريغو ءاهيلع لمعت ةررقتملا ةداعلا

 اذإ ةضاحتسمو .ضيحلا مد تأر اذإ ًاضئاح نوكتف ,هربغ نم زيمتي

 .ةالص لكل أضوتتو ؛مدلا رثأ لسغتو ؛رهاطلاك يهف «هريغ تأر

 يضقتو «رهطلا دعب لستغت ىتح أطرت الو موصت الو يلصت ال ضئاحلاو

 نى ف
 موقت الو فوقوم امإ (هرثكأو رهطلاو ضيحلا لقأ ريدقت يف درو ام :لوقأ

 ربتعملا لب «هيلإ عوجر الو كلذ ىلع ليوعت الف «حصي ڪي وأ ؛ةجحلا هب

 نم ةدافتسملا نئارقلاب لمعت ةداتعملا ريغو «ةداعلا وه 27 ةررقتملا ةداعلا تاذل

 تلبقأ اذإ ١ : ثيدحك ةداعلل عراشلا رابتعا ثيدح ريغ يف حص دقو . مدلا

 هجرخأ .« يىَّلصو مدلا كنع يلسغاف اهردق بهذ اذإف ,ةالصلا يكرتاف ةضيحلا

 ؛ نهط وهف 'ةداقلا ةع :حتششقلا م لب الأ ةفصلاب لمعت ال ةداع اهل ررقتملا نأ هرهاظ )١(

 يتلا هذه تضيحتسا اذإ حراشلا مالك ىلعو ؛ تضيحتسا دق نميف وه امنإ ثيدحلا يف يذلاو '

 لاق ناف ؟ هتفص ىلع وهو اهتداع مدلا زواج اذإ ةضاحتسم اهنأ فرعت مف « اهتداع يييررقت دق

 دقف .ضيحلا مد ةفصل هتفلاخمب لاق نإو .كلذب لوقي ال وهف . ضيحلا ةدم رثكأ اهتزواجم

 ‹ضيحلا مد ةفص ىلع وهو اريسي ةداعلا تزواج اذإ اهنأ مزليف ةداعلاب الإ لمعت ال اهنأ ضرف

 «بلاغلا وه اك ناصقن وأ ةدايزب ةداعلا يف ريغت هذه نأل ؛ كلذب لئاق ال هلعلو رهطت اهنأ

 نع بلقني ىتح ةداعلا تزواج نإو « ا ا لمت اج تاو

 هرب سدت يحي نب نسحلا ةمالعلا طخ نم ماعأ هللاو . ةضاحتسالا مد ةفص ىلإ هتفص
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 اسم جرخأو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر يراخبلا
 «دواد وبأو . دمأ جرخأو «كلذ وحن اهثيدح نم هريغو ىلاعت هللا هجر

 ةأرما يف لرم ينلا تتفتسا اهنأ» :ةملس مأ ثيدح نم ةجام نباو «يئاسنلاو

 نم نهردقو نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ردق رظنتل :لاقف مدلا قاربت
 ثيدح كلذكو «هب جاجتحالل حلاص ثيدح وهو .«ةالصلا عدتف « رهشلا

 ( اهئارقأ مايأ سلجت : ةضاحتسملا يف لاق هي يبنلا نأو شحج تنب بنیز

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو يئاسنلا هجرخأ

 يلأ تنب ةمطاف ثيدحلف «مدلا نم ةدافتسملا نئارقلا ىلإ عوجرلا امأو

 هنإف ؛ضيحلا مد ناك نإ » : مل ينلا اه لاقف ضاحتست تناك اهنأ ؛ شيج
 يئضوتف رخآلا ناك اذإو ءةالصلا نع يكسمأف كلذك ناك اذإف .فرعي ا

 «نابح نبا هححصو « يئاسنلاو «دواد ۳ هجرخأ .« قرع وه امناف يلصو

 ءاد وه امنإف » :ةدايزب ًاضيأ ماحلاو يقهيبلاو  ينطقرادلا ًاضيأ هجرخأو . كاحلاو

 دك هو «ةضاحتسملاف . « عطقنا قرع وأ ناطيشلا نم ةضكر وأ «ضرع

 هيف ال تمشي ًاضئاح اهيف نوكتف ةررقتملا ةداعلا ىلع لمعت < ءاهنم مدلا جورخ
 كلذ توافأ اك «رغاطلا كح اه ًارغاظاةداغلا مايأ ريغ يفو «ضئاحلا ماكحأ

 ةأدتبملاك ةررقتم ةداع اهل نكت م اذإف ءهجو ريغ نم ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا

 امك فرعي دوسأ ضيحلا مد نإف زييمتلا ىلإ عجرت اهنإف ءاهتداع اهيلع ةسبتلملاو
 كلذك سيل ًامد تأر اذإو .ًاضئاح كلذك ًامد تأر اذإ نوكتف « ميل لاق
 هيف ترثكو «لئاط ريغ يف بابلا اذه يف مالكلا سانلا لاطأ دقو , ًارهاط
 رثأ لسغت ةضاحتسملا نوك امأو . كلذ نم رسيأ رمألاو ؛تاقيقدتلاو تاعيرفتلا

 مدلا كنع ىلسغاف » :حيحصلا يف تباثلا ةشئاع ثيدح يف لر هلوقلف مدلا

 .هجو ريغ نم كلذ ىنعم ديفي ام درو دقو «يلصو

 اذإو .ربتعم هجو نم درو يذلا وه كلذف .ةالص لكل أضوتت اهنوك امأو

 لوأ يف ةيناثلا تمدقو .اهتقو رخآ ىلإ ىلوألا ترخأف نيتالصلا نيب تعمج

 ثيداحألا نم ءيش يف تاي لو .دحاو ءوضوب اهيلصت نأ امل ناك .اهتقو
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 لب «موي لك يف الو ؛نيتالص لكل الو «ةالص لكل لسغلا باحيإ ةحيحصلا
 ام ءاضقنا دنع وأ « داتعملا اهضيح تقو ءاضقنا دنع لسغلا باجيإ حص يذلا

 نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدح يف اك «نئارقلاب زيبمتلا نم ةداعلا ماقم موقي

 كنع يلسغاف تربدا اذإف ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف » :ظفلب [هريغو

 تناك ةبيبح مأ نأ : ىلاعت هللا هر ماسم حيحص يف ام امأو .« يَّلصو مدلا

 اهرمأي ملو اهسفن ةهج نم هتلعف اهنأل < . كلذ يف ةجح الف «« ةالص لكل لستغت

 ( يلستغا مث كتضيح كسبحت تناك ام ردق يثكما » : اهل لاق لب «كلذب ميلي

 يو ا ا اووف

 لستغت اهنأ ىلع لدي ام هيف سيلو .ةضيحلا رابدا دنع نئاكلا لسغلا وه كلذو

 ايس ال ءةجحلا اهلثمب موقت ال قرط نم ةالص لكل لسغلا درو دقو «ةالص لكل
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 يف ْمَكْيَلَع لَعَج امو .ةلهس ةحمس ةعيرشلاو ؛نايدألاو لوقعلا تاصقانلا

 1۱٦ : نياغتلا ] € مَتْعَطتْسا ام هللا اوقاف [ ۸ : جحلا ] ¢ جَرَح نم نيدلا

 ةحيحصلا ةلدألا نم كلذ يف درو الف «موصت الو ىلصت ال ضئاحلا نوك امأو

 مهريغو نيحيحصلا يف وهو .« ؟ مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ » : ثيدحك

 ظ . هيلع عمم وهو ديعس يلا ثيدح نم

 :ىلاعت هللا لاق . زيزعلا باتكلا صن كلذف ءًأطوت ال اهنوك ناو

 # ضيحملا يف ءاَمْنلا اوُنِزَمْعاَف ّىذأ وُه لف ضيحَملا نع َكنوُلأسَيَو
 لك اوعنصاو : لَم هلوق اهنم «ةريثك كلذ يف ٌتيداحألاو [ ٠ ٢ : ةرقملا ]

 .فالخ هيف سيل «كلذ مرحت ىلع عم وهو «حيحصلا يف وهو «حاكنلا الإ ءيش -

 لسغلا يه ةياغ دفاع كلذكو نا لع موصلاو ةالصلا ميرحتو

 .ةلدألا كلذب تحرص اك < رهطلا دعب

 الو مايصلا ءاضقب رمؤنف » : ظفلب ةشئاع ثيدحلف مايصلا يضقت اهنوك امأو

 يوونلاو رذنملا نبا لقن دقو . اهريغو نيحيحصلا يف وهو ««ةالصلا ءاضقب رمؤن

 جراوخلا نم ةفئاط نع ربلا دبع نبا ىكحو .كلذ ىلع نيملسملا عامجإ (هريغو
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 ةفلاخم ةمألا عاجإ يف حدقيالو ءةالصلا ءاضق ضئاحلا ىلع نوبجوي اوناك مهنأ
 . رانلا بالك مه نيذلا ءالؤه

 لصف

 سافنلا ماكحأ يف

 ( . ضيحلاك وهو ءهلقأل ّدح الو .ًاموي نوعبرأ هرثكأ سافنلاو

 ءاسفنلا ناك » : تلاق .ةملس مأ ثيدحلف ًاموي نيعبرأ هرثكأ نوك امأ :لوقأ

 «دواد وبأو .دجأ هج رخأ ( اموی نيعبرأ 1 هللا لوسر دهع ىلع سلجت

 كلذ ىلإو .ًاضعب اهضعب يوقي قرط ثيدحللو ؛ ماحلاو ينطقرادلاو . يذمرتلاو

 ليقو .ًاموي نوعبس ليقو .ًاموي نوتس هرثكأ نإ :ليق دقو روهمجلا بهذ
 ظ .لوألا قحلاو ,ًاموي نورشعو فين ليقو «نوسخ

 تناك ًايقاب مدلا ماد ام لب «ليلد كلذ يف تأي ماف ؛ هلقأل ّدح ال هنوك امأو
 اهمد زواج نإف ؛سافنلا مكح اهنع عطقنا نيعبرألا لبق عطقنا نإف « ءاسفن ةأرملا
 .ةررقتملا ةداعلا مايأ تزواج اذإ ةضاحتسملا ةلماعم اهسفن تلماع نيعبرألا

 الف «مايصلاو ةالصلا كرتو ءطولا ميرحت يف ضيحلاك سافنلا نوك امأو
 نمو دواد يبأل ةياور يفو .ةالصلا ءاسفنلا يضقت ال كلذكو «كلذ يف فالخ
 سافنلا يف دعقت يوب ينلا ءاسن نم ةأرملا تناك » :تلاق ةملس مأ ثيدح
 ىلع عاجإلا مدقت دقو .« سافنلا ةالص ءاضقب يلوي يبنلا اهرمأي ال ةليل نيعبرأ
 اك انه نوفلاخي جراوخلا لعلو ,.كلذك عامجإ سافنلا يف وهو «ضئاحلا يف كلذ
 . مهب دتعي الو كلانه اوفلاخ



 ةالصلا باتك

 ؛لاوزلا ءيف ىوس هلثم ءيشلا ريصم هرخآو ؛لاوزلا رهظلا تقو لوأ

 تقو لوأو «ةيقن ءاضيب سمشلا تماد ام هرخآو رصعلا تقو لوأ وهو

 ءاشعلا لوأ وهو .رمحألا قفشلا باهذ هرخآو سمشلا بورغ برغملا

 عولط هرخاو رجفلا قشنا اذإ رجفلا تقو لوا, ؛ليللا فصن هرخآو

 ناك نمو ,اهركذي نيح اهتقوف اهنعاهس وأ هتالص نع مان نمو «سمشلا
 رذعل عمجلاو «بجاو تيقوتلاو ؛اهكردأ دقف ةعكر كردأو ًاروذعم

 ريغ نم مهريغك نولصي ةراهطلا وأ ةالصلا صقانو مميتملاو ,زئاج
 لاوزلا دنعو سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب ةهاركلا تاقوأو ؛ريخأت

 ظ . برغت ىتح رصعلا دعبو
 ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث دقف ؛اهرخآو تاقوألا لوأ نييعت امأ :لوقأ

 «كلذ نع هلأس نمل يلب هميلعت نمو ؛ لوب هل مالسلا هيلع ليربج ملعت نم
 .هلاعفأو هلاوقأ نم كلذ ريغو

 جرخ ترفصا اذإف ةيقن ءاضيب سمشلا تماد ام رصعلا تقو رخآ نوك امأو

  :لاق رمع نبا ثيدح أهنم ؛ثيداحألا نم كلذ يف درو الف ءرصعلا تقو
 رصعلا ةالص تقوو « رصعلا رضحت مل ام رهظلا ةالص تقو مب هللا لوسر لاق

 ىنفشلا رون طقسي ملام برغملا ةالص تقوو «ٌسمشلا رفصت ملام

 مام رجفلا ةالص تقوو .ءليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقوو

 ١ ف لاخي الو ,دواد وبأو , يئاسنلاو , اسمو . دمحأ هجرخأ .« سمشلا علطت

 رخآ هنأب هنع رخأتم تقو ىلع مكح مث ,ءيش تقو رخآ هنوكب تقو ىلع مكح اذإ هنأ ىفخي ال (۱)

 - ذإ ؛ةتباث رخآلا عم اهنم لك قدص مدع نع ةرابع يه يتلا ةافانملا ناف ؛ ءيشلا كلذ تقو
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 .رضعب يف درو ام ءاشعلاو رصعلا ةالص تقو رخآ يف ثيدحلا اذه يف عقو ام

 ءاشعلا تقو رخآو «هيلثم ءيشلا لظ ريصم رصعلا تقو رخآ نأ » :ثيذاحألا

 نأل ؛ لصألل ةيفانم ريغ ةدايز نمضت دق ثيدحلا اذه نإف «« ليللا ثلث باهذ

 دعب ةيقن ءاضيب ىقبت يه ذإ ءنيلثملا نع رخأتم وه سمشلا رارفصا تقو
 ةياور يف عقو امل ةيفانم ريغ ةدايزل نمضتم وه ليللا فصن كلذكو «نيلثملا
 < خألا نم حصأ يه نيتدايزلل ةنمضتملا ةياورلا نأ ىلع « ليللا ثلث » : ظفلب

 ىلع تلد دقف ؛ رك ذلا تقو وه اهس وأ اهنع مان نم ةالص تقو نوك امأو
 مسمو يراخبلا دنع هنع هللا يضر سنأ ثيدحك «ةحيحصلا ثيداحألا كلذ

 هللا هجر ماسم دنع هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدحو ءامهريغو ىلاعت هللا اهحر

 .هجو ريغ نم ىنعملا اذه درو دقو «هريغو ىلاعت

 نم كلذ يف درو الف ؛ةالصلل كاردإ ةالصلا نم ةعكر كاردإ نوك امأو
 هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يصر ةريره يأ ثيدحك « ةحيحصلا ةيداحألا
 .حبصلا كردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردأ نمو :لات

 يف وهو.« رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم كردأ نمو

 .هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم دنع ةشئاع ثيدح كلذ وحنو . (هريغو . نيحيحصلا

 كردأ نم » :ظفلب |هريغو نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدح نم تبث دقو
 ال تاولصلا عيمج لمشي اذهو .«ةالصلا كردأ  دقف ةالصلا نم ةعكر
 ا

 نا ىلع ليوعتلا ىلوألاف .هلوخد يضتقي كلذو ؛ًاتقو هنوك نم هدعب ام جورخ يضتقي كاذ =
 طخ نم .ملعأ هللاو .نوققحملا هيلع لوع يذلا وهو ؛يتأي اك حجرأ ةدايزلا ىلع لمتشملا

 . هنع هللا يضر ينارمعلا

 يف كلذ ل as اذه نكلو )١(

 تقولا يف كردي مل نإو اهيلع تاولصلا رئاس سايق حصي لهف .حبصلاو رصعلا يف الإ تقولا 0

 . زيزعلا هرس سدق ىبحي نب نسح ةمالعلا طخ نم ؟ةالصلل كردم وهف ةعكر الإ

 - ال نمل رايتخالا ىلع لوألا تقولا لمحي :ثيداحألا نيب عمجلا لجأل نوكي نأ اذه نم نسحأو (؟)
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 ددحو « عراشلا اهنيع دق تاولصلل تاقوألا نألف , روذعملاب كلذ دييقت امأو

 تقولا وه ةالص لكل نيتقولا نيب ام لعجو «ةيسح تامالعب اهرخاوأو اهلئاوأ

 قفانملا ةالص ةنيعملا تاقوألا هذه ريغ يف ةلوعفملا ةالصلا لعجو ءةالصلا كلتل

 هنع هللا يضر سنأ ثيدح يف هلوقك ؛ةالصلا نوتيمي نيذلا ءارمألا ةالصو

 ؛ قفانملا ةالص كلت » :لوقي هه هللا ل وسر تغمس :لاق حيحصلا يف تباثلا

 ال اعبرأ اهرقنف ماق ناطيشلا ينرق نيب تناك اذإ ىتج سمشلا بقري سلجي
 .( اليلق الإ هللا رك ذي

 ءارمأ كيلع ناك اذإ تنأ فيكو : : هنع هللا يضر رذ يبأل للو هلوقكو

 لص :لاق ؟ينرمأت اف :تلق ؟اهتقو نع ةالصلا نورخؤي وا ةالصلا نوتيمي

 دعب ةالصلا نع ىهنلا ثيداحأ اذكهو .كلذ وحنو ثيدحلا .« اهتقول ةالصلا

 تقولا يف ةعكرلا كاردإ نأ ىلع ًاليلد هانركذ ام ناكف .رجفلا دعبو «رصعل

 ؛ رجفلا عولطو اهبورغو سمشلا عولط تقوك ةبورضملا تاقوألا نع جراخلا

 مع ةالصلا ةيدات هعم عيطتسي ال اديدش اضرم ضرم نمك «روذعملاب صاخ وهو

 وحنو .ةعكر كاردإ اهنكمأو ترهط اذإ ضئاحلاكو ءةعكر كاردإ هنكمأو ىفش

 .كلذ

 ةيدأتب ةحيحصلا رماوألا نم كلذ يف درو الف «ًابجاو تيقوتلا نوك امأو

 نيب عمجلاو ال بورضملا اهتقو ريغ يف اهلعف نع يهنلاو ءاهتقول ةالصلا

 لوأ يف ىرخألاو اهتقو رخآ يف ىلوألا لعف وهو «ًايروص ناك اذإ نيتالصلا

 . اه بورضملا اهتقو يف ةلوعفم ةالص لك نأل ,ةقيقحلا يف عمجب سيلف ءاهتقو

 .رفس الو ‹رطم ريغ نم ةنيدملا يف ليلو هعمج هنمو .ةروصلا يف عمجلا وه امنإو

 ضعب يف حيرصتلا عقو هنإف «هريغو سابع نبا ثيدح نم حيحصلا يف اك

 دقو .يروصلا عمجلا هنأ ديفي امب هاور نم هرّسف لب «كلذ ديفي اب تاياورلا

 م

۳ 



 رفاسملا عج وه «رذعلل زئاجلا عمجلاب دارملاف ,ةلقتسم ةلاسر يف كلذ انحضوأ

 زاوج يف فلتخا دقو .ةحيحصلا ةلدألا كلذب تدرو اك ءرطملا يفو ضيرملاو

 زاوج مدع قحلاو .رذعلا مدع عمو ؛راذعألا هذه ريغب نيتالصلا نيب عمجلا

 .كلذ

 ءافيتسا نع هعنمب ضرم هب نمك «ةالصلا صقانو «مميتملا نوك امأو

 هعنمي ام هئوضو ءاضعأ ضعب يف نمك ةراهطلا صقانو ءاهناكرأ ضعب
 باطخلا يف نولخاد مهنأ ههجوف « ريخأت ريغ نم مهريغك نولصي ءاملاب هلسغ نم
 مهنأ ىلع لدي ام تأي ملو ءاهرخآو اهلوأ نايبو ,تاقوألا نيعت ىلع لمتشملا

 بجوا نم لوعي ملو . تقولا رخا يف الإ ءىزجت ال مهتالص ناو ؛اهنع نوجراخ

 نإ :هلوقك «تحبلا يأرلا درج الإ سيل لب «ةجحلا هب موقت ءيش ىلع ريخأتلا
 . ائيش قحلا نم ينغي ال اذهو كلذ وحنو ةيلدب مهتالص

 دعبو لاوزلا دنعو . سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب ةهاركلا تاقوأ نوك امأو

 اعوفرم ةباحصلا نم ةعامج نع حيحصلا يف تبث الف سمشلا برغت ىتح رصعلا

 برغت ىتح رصعلا دعبو . سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب ةالصلا نع يهنلا نم
 ةثالثلا يف ةالصلا نع يهنلا رخأ تاياور يف دروو .لاوزلا دنعو «سمشلا

 . بورغلا تقوو لاوزلا تقوو عولطلا تقو < تاقوألا
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 ناذألا باب

 .عورشملا ناذألا ظافلأب ي داني ًانذؤم اوذختي نأ دلب لك لهأل عرشي

 ماقالا عرش هن مث نذؤملا عباتي نأ عماسلل عرشيو .ةالصلا تقو لوخد قع

 .ةدراولا ةفصلا ىلع

 رهاظلاو «هبوجو يف فلتخا دقو مالسإلا رئاعش نم ناذألا نأ ماعا

 نأ دلب لك لهأ ىلع بجيف «ثيدح ريغ يف كلذب هيلي هرمأل تورلا

 .ةالصلا تيقاومب مهمالعإل ةعورشملا ناذألا ظافلأب يداني ًانذؤم اوذختي

 ارلهج اذ! اعد ووا مايأ يف ةازغلا ناك دقف «مالسإلا رئاعشب كنمتلاو

 ريل رد نال ةرابللا كرو رع تح يرع اوكرت ةيرق لهأ لاح

 ظ .نيك رشملا ةلتاقم مهولتاق اوعمسي مل نإو : مهنع

 .ميقيو هسفنل نذؤيف ضرألا نم ةالفب مقملاو رفاسملاك دلبلا لهأ ريغ امأو

  ثيداحأ يف تتبث دق ناذألا ظافلأو « ماقأو مهدحأ مهل نذأ ةعامج اوناك نإو

 يتلا ةدايزلا ىلع لمعلا نأ ررقت دقو ؛ صقنو ةدايزب فالتخا اهضعب يفو «ةريثك

 ظ ناذألا عيبرتك هلوبق نيعت ةدايز هيف ام حيحص هجو نم تبث اف ؛ ديزملا يفانت ال

 ال هنأل ءاهنم ىوقأ لصألا ةلدأ تناك اذإ ةدايزلا حرطت الو ؛ نيتداهشلا عيجرتو

 هريغو بابلا اذه يف ماعلا لهأ نم ريثكل عقو اك حيجرتلا ىلإ راصي ىتح ضراعت
 ؛حيجرتلا ىلع مدقم وهو لصألا ىلإ ةدايزلا مغب نكمم عمجلا لب «باوبألا نم

 ' ةلدأو لوصألا يف يف ررقت امك ةيفانم نكت مل يتلا ةدايزلا لوبق ىلع عامجالا عقو دقو

 - ةجراخ' ةدايز ىلع لمتشم عيفشتلا نكلو ؛ اهعيفشت ةلدأ نم ىوقأ ةماقإلا دارفا
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 . 9 ًانيعتم عيفشتلا ةلدأ ىلع لمعلا ناكف « رابتعالل حلاص جرخم نم

 ٠ ؛ديعس يأ ثيدح نم حيحصلا يف تبث دقف ؛نذؤملا ةعباتم ةيعورشم امأو
 بابلا يفو .«نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ » :لاق يلم يبنلا نأ .

 نب رمع ثيدح نم انيبم الصفم دروو «اذه وحنب ةباحصلا نم ةعامج نع
 .ريكأ هللا ربكأ هللا نذؤملا لاق اذإ » : ر هللا لوسر لاق :لاق باطخلا

 دهشأ لاق .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق مث ربكأ هللا ربكأ هللا : ک دحأ لاقف

 ادم نأ دهشأ :لاق .هللا لوسر ادم نأ دهشأ :لاق مث هللا الإ هلإ ال نأ

 :لاق مث .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق .ةالصلا ىلع يح :لاق مث . هللا لوسر

 . ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق مث .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق .حالفلا ىلع يح

 هبلق نم هللا الإ هلإ ال :لاق .هللا الإ هّلِإ ال :لاق مث .ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق

 دقو .يراخبلا هوحن جرخأو ؛هريغو ىلاعت هللا همحر ملسم هجرخأ .« ةنجلا لخد

 عج وهو ؛ةلقوحلاو نذؤملل ةعباتملا نيب نيتلعيحلا دنع عمجلا ءالعلا ضعب راتخا

 .ًانيعتم نكي مل نإو «نسح

 يف وهو ةيلكلاب ةماقإلا رتويو ناذألا عضشي نأ لالب رمأ ثيدح حارطا مزلتسي هنكل )١(

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم . نيحيحصلا

 مم نكلو هب لمعلل نمضتم وه لب .هيلع ديزملل حارطالل مزلتسم ريغ دئازلاب لمعلا نأ هيفو
 .ىفخي ال اك ثيدحلا حارطا مزلتسي ال ةيرتولا ضاقتناو ؛نذإ حارطا الف .هيلإ ةدايزلا مض
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 باب

 ةالصلا طورش

 هنروع رتسيو ؛ةساجنلا نم هناكمو هندبو هبوث ريهطت يلصملا ىلع بجيو

 بوث يف يلصي الو «تفکی الو لبسي الو لدسي الو «ءاصلا لمتشي الو

 ناك نإ ةبعكلا لابقتسا هيلعو . بوصخغم الو ةرهش بو هلو ريزح

 . يرحتلا دعب ةهجلا لبقتسي دهاشملا ريغو ؛ دهاشملا مكح يف وأ اها ًادهانشم

 «رهطف كبايثو# نآرقلا صنلف «بايثلا ريهطت امأ :لوقأ

 هيف يتأي يذلا بوشلا يف يّلصي له : هلأس نمل يلم هلوقلو [ ٤ : دلا ]

 . ةجام نباو دمحأ هجرخأ . ( هلسغف ایش هف قرب نأ لإ . . معن : :لاقف ؟ هلهأ

 يبنلا ناك له :ةبيبح مأل تلق » : لاق ةيواعم نع هلثمو «تاقث هدانسا لاجرو

 .«ىذأ هيف نكي مل اذإ معن :تلاق ؟هيف عماجي يذلا بوثلا يف ىلصي لب

 اهنمو .تاقث هلاجر دانساب «ةجام نباو ,ىئاسنلاو .دواد وبأو . دحأ هجرخأ

 ؛ةميزخ نباو ؛كاحلاو «دواد وبأو «دحأ 5 .لعنلل ا ها ةيزح

 ةلدألا اهنمو . اضعب اهضعب يوقي ةباحصلا نم ةعاج نع قرط هلو .نابح نباو

 ؛بوثلا ريهطت نم ىلوأ هنألف «ندبلا ريهطت امأو .تاساجنلا نييعت يف ةمدقتملا

 بونذلا شر نم ا هنع تبث الف .ناكملا امأو .هريهطت بوجو يف درو املو

 ةثالثلا ريهطت بوجو ىلإ روهمجلا بهذ دقو .كلذ وحنو ؛يبارعألا لوب ىلع

 هنأ ىلإ نورخآ بهذو «ةالصلا ةحصل طرش كلذ نأ ىلإ عج بهذو ؛ ةالصلل

 « بجاوب لخأ دقف دقف ءًادماع ةساجنل ًاسبالم یلص نمف ؛بوجرلا قحللاو «ةنس

 لحم اذه سيلو «ةليوط تالاقمو ؛ةفلتخم ةلدأ ماقملا يفو ,ةحيحص هتالصو

 . اهطسب
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 لك يف اهرتسب رمألا نم 2 هنم عقو الف ؛ةروعلا رتس بوجو امأو
 لوسر اي تلق » :لاق هدج نع هيبأ نع كح نب زہب ثيدح يف اک ,لاوحألا

 نيو و ق "رالن انو اا اياك روع جدلا

 ال نأ تعطتسا نإ :لاق « ضعب يف مهضعب موقلا ناك اذإف : تلق ,كنيمي تكلم

 ىلاعتو كرابت هللا :لاق .ًايلاخ اندحأ ناك اذإف : تلق ءاهنيري الف دحأ اهاري

 «ةجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو «دحأ هجرخأ .«هنم ىبحتسي نأ قحأ

 . ماحلا هححصو .يذمرتلا هنسحو « يراخبلا هقلعو

 الو ىح ذخف ىلإ رظنت الو كذخف زربت ال » :ىلعل يوي هلوق كلذ نمو
 1 ٠ ا

 .لاقم هدانسا يفو .رازملاو .ماحلاو . ةجام نباو «دواد وبا هجرخا .( سم

 ىلع 2 هللا لوسر رم)١ :لاق )١1( شحج نب دمخ ثيدح هدصعي هنكلو

 نيذخفلا نإف كيذخف ًطغ رمعم اي :لاقف ,ناتفوشكم هاذخفو  رمعم

 . هخيرات يف ًاضيأ هجرخأو . ًاقيلعت هحيحص يف يراخبلاو دمحأ هجرخأ .(ةروع

 ثيدح نم هحيحص يف يراخبلاو دمحأو يذمرتلا ىورو .كردتسملا يف ماحلاو

 وبأو . دمحأو .أطوملا يف كلام هوحن جرخأو .«ةروع دخملا ر ًاعوفرم سابع نبا

 ثيداحأ ضراع دقو «يراخبلا هقلعو هححصو .نابح نباو . يذمرتلاو «دواد

 يف وأ ربيخ موي هذخف نع فشك مهوب هنأ الإ اهيف سيلو . رخأ ثيداحأ ذخفلا

 .رتست اهنأ ديفي ام ةبكرلا يف دروو . 7 مدقت ام ةضراعمل كلذ حلصي الو .هتيب

 . كلذ فلاخي امو

 ديم ق اريغلم ناكو:ةعمع ضدي تدي: بليز, هد ىلإ بسلا جج نب هلا دعا ني دک وه ا

 .هرس سدق ىبحي نب نسح ه . یو هللا لوسر

 ( . يودعلا يشرقلا هللادبع نب رمعم وه )۲(

  .هفشك ميرحت الإ ةروع هنوكل ىنعم الو .حيحصلا يف ةتباث اهيلإ راشملا ذخفلا فشك ثيداحأ (؟)

 هملس ينارمعلا دمج طخ نم .ملعأ هللاو ضراعتلا ىفن ققحيف «هلعف نم هع يبنلا ةمصع تباثلا

 ۰ . هللا

 نإف .هفالخو مكحلا ىلع ةحصلا يف ال ةلالدلا يف ةاواسملا مدع ضراعتلا دعب دارملا :لاقي دق

 ى وحنو نايسنلاو ةيصوصخلل ةلمتحم لاعفأ تاياكح اهنكل ةحيحص تناك نإو فشكلا ثيداحأ
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 هجرخأ «« راب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال » :ثيدح دروف «ةأرملا اماو

 يور دقو .ماحلاو .ةميزخ نباو «ةجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو ,دمحأ

 بوجو ديفي اممو .ةداتق يلا ثيدح نمو .ةشئاع ثيدح نم اعوفرمو افوقوم
 يلصملا قتاع ىلع سيل ؛ دحاولا بوثلا يف ةالصلا نع يهنلا ثيداحأ «ةروعلا رتس

 رزتاف ًاقيض ناك ناو ءاهضعب يفو «هيفرط نيب فلاخيلف» اهضعب يفو .ءيش هنم

 ظ .حيحصلا يف اهلكو .هب

 نأ ىبن م ينلا نأ » :ةريره يأ ثيدحلف . ءاصلا لمتشي الو :هلوق امأو

 اذإ هرازإ يف لمتشي نأو » : اهيف ظفل يفو .نيحيحصلا يف وهو .« ءامصلا لمتشي

 ينأ ثيدح نم ةعابجلا هوحن جرخأو . « هقتاع ىلع هيفرطب فلاخي نأ الإ ءىّلص ام

 ىقبي الو ًابئاج هتم عفري ال .بوثلاب هدسج للجي نأ وه ؛ ءامعلا لاتشاو  ديعس

 .هدي هنم جرخي ام

 دنع وهو ةالصلا يف لدسلا نع يهنلا CT لدي الو فلوق امأو

 نم ةعاج نع باللا يو .كردتسملا يف مكاحلاو «يذمرتلاو «دواد يبأو . دجأ

 لب ؛ هيدي نيب هيبنج مضي نأ ريغ نم هبوث لجرلا لابسإ وهو ؛لدسلاو ؛ ةباحصلا

 . كلذك وهو دجسيو عكريف , "7 لخاد نم هيدي لخديو هب فحتلي

 لابسإ نع يهنلا نم ةحيحصلا ثيداحألا نم درو الف «لبسي الو هلوق امأو

 .نيبعكلا زواجي ىتح هرازإ يخري نأ لابسالاب دارملاو «رازإلا

 ظ ىلع اهتلالد : :لاقي دقو . اهنف لاتحا ال ةحيرص لاوقأ نم عنملا ثيداحأو .راذعألا نم كلذ -

 رع يسيرا ل ا اهتحص دعب نوكي امنإ لاح لك ىلع عنملا

 ۰ . .هرس سدق يحي نب نسحلا طخ نم .هيف ام ىفخي الو .لالدتسالل ةضهتنم
 يذلاو . هيبناج مضي نأ ريغ نم هلوق ياني بوثلا لخاد ديلا لاخدإو فاحتلالا نإف . اذه رظني )١(

 نم ةلامشو هنيمب نع هيفرط لسريو هسأر ىلع ءادرلا طسو عضي نأ وه لدسلا :ةياهنلارصتخم يف
 ةديبع وبأ لاق دقو .ىرت ابك حضاو وهو . ىهتنا . دوهيلا راعش وهو .هيفتك ىلع اههلعجي نأ ريغ
 ييي نب نسح ةمالعلا طخ نم .لدسب سيلف همض نإف :هيبناج مضي نأ ريغ نم هلوق دعب

 | ی و ا نيدت
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 .هرعش وأ هبوث لجرلا تفكي نأ نع يهنلا درو دقف «تفكي الو :هلوق امأو
 امأو . كلذ وحن وأ هتزجح يف هزرغيف هبوث فرط ذخأي نمكف ؛ بوثلا تفك امأو

 اهطبري وأ هسأر رعش يف اهتفكيف ةلسرتسم ةلصخ ذخأي نأ وحنف ؛ رعشلا تفك
 . كلذ وحن وأ ,هيلإ طيخب

 لدي اهلك ؛ةريثك كلذ يف ثيداحألاف ؛ ريرح بوث يف ىلصي الو : هلوق امأو

 .ةفورعم كلذ يف بهاذملاف .بوشملا امأو . صلاخلا ريرحلا سيل نم عنملا ىلع

 نبا ثيدحك «بوشملا ال صلاخلا مرحي امنإ هنأ ىلع لدي ثيداحألا ضعبف

 نع اوب هللا لوسر ىبن نإ » :لاق دواد يبأو . دمحأ دنع امهنع هللا يضر سابع

 . ًاسأب هب ىرن الف ءماعلاو يدسلا امأ : سابع نبا لاق .«زقلا نم تمصملا بوثلا

 دق ايلع ىأر ال بضغ هنإف ءاريسلا ةلح يف درو اك .عنملا ىلع لدي اهضعبو

 ارخ اهقشتل كيلإ اهب تثعب امنإ ءاهسبلتل كيلإ اهب ثعبأ مل ينإ » :لاقو ءاهسبل
 ريرحلا ال , ريرحلاب طولخملا اهنإ ليق دق « ءاريسلاو .حيحصلا يف وهو « ءاسنلا نيب
 درو دق هنكلو .كلذ ريغ ليقو ؛ ةططخملا صلاخلا ريرحلا اهنإ ؛ ليقو ,. صلاخلا

 .ةبيش يلأ نبا جرخأف . ةصلاخ ريغ اهنأ ديفي ام ثيدحلا اذه قرط نم قيرط يف

 هللا لوسر لإ ىدهأ :ىلع لاق ١ :ظفلب ثيدحلا اذه ىقرودلاو ,ةجام نباو

 سبل نم عنملا امأو .«ثيدحلا ركذف ءاهتمحل امإو هاذ نأ ها س اک

 موي ةلذم بوث هللا هسبلأ ايندلا يف ةرهش بوث سبل نم » : ثيدحلف ةرهشلا بوث

 نبا ثيدح نم تاقث هلاجر دانسإب يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ .« ةمايقلا

 ١ ىلوأ ةالصلا تقوف .تقو لك يف مرح هسبل نأ ىلع لدي ديعولا اذهو . رمع

 اذهلف . ةضراعتم كلذ يف ةلدألاف ةرمحلاو ةرفصلاب غوبصملا بوثلا امأو «كلدب

 بوشلا سبل نم عنملا امأو .ةلقتسم ةلاسرب كلذ اندرفأ دقو «هرکذن مل

 ةبعكلا لابقتسا بوجو امأو .عاجإلاب مارح وهو ريغلا كلم هنوكلف ,بوصغلملا
 ‹ نظلا ىلإ هنع لدعي الف نيقيلا نم نكمت دق هنألف ءهمكح يف نمو دهاشملا ىلع

 : يركلا نآرقلا صن وه لب «لابقتسالا بوجوب ةحرصم ةرتاوتملا ثيداحألاو
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 عجأ كلذ ىلعو ١514[ :ةرقبلا] ¢ مارح ِدجْسَملا رطش َكَهْجَو لَوَف»

 ( . ةعيرشلا تايعطق نم يعطق وهو «نوملسللا

 وه كلذ نألف .ةهجلا لابقتسا همكح يف نمو دهاشملا ريغ ضرف نوك امأو

 حرص اک قيطيال ام ىلاعت هللا هفلكي ملو ,هتعاطتسا تحت لخديو هنكمي يذلا

 يف امك ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام لوب يلا لعج دقو « زيزعلا هباتك يف كلذب

 ءافلخلا نع كلذ لثم دروو .ةجام نباو يذمرتلا دنع ةريره يأ ثیدح

 سانلل عرشو ةكم نم هجورخ دعب ةهجلا يوب يبلا لبقتسا دقو .نيدسارلا

 مل ا 1

 ١م



 دهشتلا دوعق الإ ,ةضرتفم اهلك اهناكرأو ةينلاب الإ ةيعرش نوكت ال
 لك يف ةحتافلاو ريبكتلا الإ اهراكذأ نم بجي الو ؛ةحارتسالاو طسوألا
 .ننسف كلذ ادع امو .ملستلاو ريخألا دهشتلاو .ًاتْوم ناك ولو ةعكر

 ذوعتلاو ؛ةريبكتلا دعب هجوتلاو مضلاو «ةعبرألا عضاوملا يف عفرلا يهو
 يف ةدراولا راكذألاو طسوألا دهشتلاو ؛ اهعم ةحتافلا ربغ ةءارقو ؛نيمأتلاو
 مل امبو درو امب ةرخآلاو ايندلا ريج ءاعدلا نم راثكتسالاو ,نكر لك
 . دري

 . ءوضولا يف مدقت الف ةينلاب الإ ةيعرش نوكت ال ةالصلا نوك امأ :لوقأ
 الإ فيلكتلا طقسي ال يتلا ةالصلا ةيهام اهنوكلف .اهناكرأ ضارتفا امأو

 يهو .اهضعب ناصقنب ةصقان نوكتو ءاهمدعب ةبولطملا ةروصلا مدعتو ءاهلعفب
 «لادتعالاف «دوجسلاف «لادتعالاف ,دوجسلاف .لادتعالاف «عوك رلاف « مايقلا

 نم ًابيرق اهلعجي ناكو ءابتائيهو ” اهتافص عراشلا نيب دقو .دهشتلل دوعقلاف
 ظ ( .هنع حيحصلا يف تبث اك ءاوسلا

 ماكحألاب فيرعتلل ؛ باتكلا عوضومو ةالصلا ةيفيك نم تارابعلا هذه هيلع تلمتشا ام رظنا )١(

 هللا هملس ينارمعلا لضافلا طخ نم .ملعأ هللاو .اذه يف رظانلا ديفتسي نأ ىبسع امو .ةيعرشلا

 ١ ( ظ . ىلاعت

 عفراو كيفك عضف تدجس اذإ :لاق مل ينلا نأ » بزاع نب ءاربلا ىور اك كلذو :تلق (؟)
 - ترمأ» :لاق موب ينلا نع سابع نبا ثيدح لثمو .ىلاعت هللا همحر ملسم هجرخا « كيففرم
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 لدي ام ةلدألا يف تأي مل هنوكلف .طسوألا دهشتلا دوعق بوجو مدع امأو
 اهيف يتلا ثيداحألا نإف « ريخألا دهشتلا دوعق يف درو اك هصوصخب هبوجو ىلع
 ظ . ريخألا دهشتلا دارملا نأ ديفي امب تنرتقا دق دهشتلاب رماوألا

 يبأل ةياور يف ابك .ءيسملا ثيدح يف طسوألا دهشتلا ركذ دق :تلق نإف

 .ريخألا دهشتلا هيف ركذي ملو ءةعافر ثيدح نم دواد

 دهشتلاو .ماعلا فيلكتلا هب تبثي الو ؛كلذ لثمب ةجحلا موقت ال :تلق

 حرصو رماوألا هب تدرو دقف , ءيسملا ثيدح يف هركذ تبثي مل نإو .ريخألا

 . هضارتفاب ةباحضلا
 ؛اهبوجو ديفي ليلد تأي مل هنوكلف .ةحارتسالا ةدعق بوجو مدع امأو

 . يراخبلا كلذب حرص اك «مهو ءيسملا ثيدح يف اهركذو

 [ ١ : رثدملا] «ْرَّبَكَف كّبرو# :ىلاعت هلوقلف ؛ًابجاو ريبكتلا نوك امأو
 نأ نم درو الو « رّيكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ » : ءيسملا ثيدح يف يوب هلوقلو

 | . ريبكتلا ةالصلا مرحت

 م » : ءيسملا ثيدح يف يلو هلوقلف ؛ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو امأو

 م » :دواد يبأل ءيسملا ثيدح نم ظفل يفو .«نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا

 عنصا مث» :ةدايزب نابح نباو . دمحأل هنم ظفل يف كلذكو «« نآرقلا ٌمأب أرقا

 . رسيت امل انايب كلذ ناكف «« نآرقلا مأب أرقا مث » :هلوق دعب «ةعكر لك يف كلذ

 الإ ةالص الو : ثيداحأك ءيسملا ثيدح ريغ نم ةحتافلا بوجو ديفي ام دروو

 يف عقو ام ةعكر لك يف اهبوجو ىلع لديو .ةحيحص يهو « باتكلا ةحنافب

 فارطاو «نيتبكر لاو نيديلاو ءهفنأ ىلإ هديب راشأو .ةهبجلا , مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ =

 يف لصألا نأ ىلع لدي اذه : يبطرقلا لاق .ىلاعت هللا اهمححر لسمو يراخبلا هجرخأ « نيمدقلا

 ؛ادحاو اوضع اههيلك اهلعج هنأ هانعم : ديعلا قيقد نبا لاقو .اهل عبت فنألاو .ةهبجلا دوجسلا

 وه ذإ ءيغبني ام ىلع سيل نايبلا اذه لثم لافغا نأ ىفخي الو .ةينامث ءاضعالا تناكل ًالإو

 .هررحمل . ه .نكرلا ةيهامل نايب
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 ةءارقب هرمأ دقو ؛ةعكر لك يف لعفي ام هل فصو يوب هنإف . ءيسملا ثيدح

 يف اهب نرتقا ام لعف بجي هنأ اك ةعكر لك يف بجي ام ةلمج نم تناكف ؛ ةحتافلا

 لعفا مث» : ءيسملل لاق هنإف مهوب هظفل نم كلذ ديفي ام درو لب .ةعكر لك

 كلذ لاق :ةريره يلأ ثيدح نم حيحصلا يف وهو .27« اهلك ةالصلا يف كلذ

 كلذ ناكف «ةالصلا ةلمج يف ال ةدحاولا ةعكرلا يف لعفي ام هل فصو نأ دعب
 . ةالصلا نم ةعكرلا كلت لثامت ةعكر لك ةالصلاب دارملا نأ ىلع ةنيرق

 ىلع ةلادلا ةلدألا نم درو الف « متؤملا ىلع ةعكر لك يف ةحتافلا بوجو امأو
 «هوحنو « باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال » : ثيدحك .مامإلا فلخ اهؤرقي متؤملا نأ

 لك نم ةعكر لك يف ةحتافلا بوجول ةيضتقملا ةلدألا هذه تحت متؤملا لوخدلو
 . 9 لصم

 ءيسملا ثيدح اجرخأ نابح نباو دمحأ نأ :رينملا ردبلا بحاص هدافأ ام اذه نم حضوأو )١(

 ةياور هذه :لاقو .«ةعكر لك يف كلذ عنصا مث » لاق نأ ىلإ - « نآرقلا مأب أرقا مم » :ظفلب
 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا دمع طخ نم .ماعأ هللاو .اهدفتساف ةليلج

 . دوجسلا يف ءاعدلاب رمألا اضيأ دروو ؛ًاثالث ًاثالث دوجسلاو عوكرلا حيبستب رمألا درو دق (؟

 هللا لوسر لاق » :لاق دوعسم نبا نع ةجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأ جرخأف :لوألا امأف

 .هاندأ كلذو « ًاثالث مظعلا يبر ناحبس .لقيلف ىدحأ عكر اذإ : هيل
 دوجسلا امأو .برلا هيف اومظعف عوكرلا امأف» :سابع نبا نع ماسم جرخأف :يناثلا امأو

 ةفئاطو دمحأ حيبستلا بوجو ىلإ بهذ دقو . « مكل باجتسي نأ نمق هنإف .ءاعدلا يف اودهتجاف

 نم . . هيف ام ىفخي الو. ءيسملا ثيدح يف ركذلا مدعب الإ مهوفلاخم رذتعي ملو . ثيدحلا لهأ نم

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا لضافلا طخ

 هركذل ىنعم الف .دوجسلاو عوكرلا ركذ نع ثحبلا ءانثأ يف يتأيس دوعسم نبا ثيدح : ليق

 . ماعا هللاو . ه .انه

 .ًانونسم فلؤملا هلعجي فيكف .بوجولا ىلع لادلا رمألا ظفلب درو اذه يف هنأ , يبثحملا دارم

 نسح ةمالعلا طخ نم .كيلع ىفخي الف .رمألا ظفلب هيف سيلف يتأي ايف فلؤملا هركذ يذلاو
 فرس ساف

 .ر5ذ يف مالكلا ىلع هبتك ايف ينارمعلا اهبتك ولو «بسانم ريغ انه اهعضوف لاح لك ىلعو
 ٠  .ًاباوص ناكل دوجسلاو عوكرلا
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 ةحيحصلا ثيداحألا يف هب رمألا دورولف ءريخألا دهشتلا بوجو امأو

 دهشت لك يفو ةباحصلا نم ةعامج قيرط نم ظافلأب درو دقو ؛ةفورعم هظافلأو

 نأ يلصملا ءئزجي هنأ هنع صيحم ال يذلا قحلاو .رخآلا دهشتلا فلاخت ظافلأ

 اهحصأو .حيحص جرخم نم ةجراخلا تادهشتلا كلت نم دحاو لكب دهشتي

 نم ؛ امههريغو نيحيحصلا يف تباث وهو دوعسم نبا هي يبنلا هملع يذلا دهشتلا

 ةمحرو يبنلا ايا كيلع مالسلا . تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا » : ظفلب هثيدح

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا . هتاكربو هللا

 .« لقيلف كدحأ دعق دعق اذإ و : : هظافلأ ضعب يفو . ( هلوسرو هدبع ادمع نأ دهشأو

 تدرو دقف .دهشتلا يف يلصملا اهلعفي يتلا « هيَ يبنلا ىلع ةالصلا امأو

 : ظفلب حيحصلا يف تبث ام درو ام حصأ نمو . أزجأ اهنم حص ام لكو « ظافلأب

 مهاربإ لآ ىلعو مهاربإ ىلع تيلص ابك دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهلا
 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دم لآ ىلعو دم ىلع كرابو . ديجي دج كنا

 e دوعتلا بوجو ديفي ام دروو . ديجب ديمح كنا ميهاربإ

 نم كدحأ غرف اذإ » : للو هللا لوسر لاق ؛لاق «ةريره يبأ ثيدح نم هريغو

 نمو « ربقلا باذع نمو « منهج باذع نم . عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ريخألا دهشتلا

 . ةشئاع ثيدح نم كلذ وحن دروو .«لاجدلا حيسملا رشو «تاملاو ايحملا ةنتف

 ريختي مت . دهشتلا 7 مامت ن نم دوعتلا اذه نوكيف « (هريغو نيحيحصلا يف وهو

 . ليلو هللا لوسر كلذ ىلإ دشرأ اك ,هبجعأ ءاعدلا نم كلذ دعب ىلصملا

u دهشتلا ةلاح يف نيديلا عضو ةيفيك هتناعإ هللا ىلوت انخيش لفغأ امو )١( 

 » ؛ىرسيلا هتبکر ىلع ىرسيلا هدي عضو دهشتلل دعق اذإ ناك «مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 :هل ةياور يفو .ماسم هاور « ةبابسلا هعبصأب راشأو .نيسمحو ًاثالث دقعو ؛ ىنميلا ىلع ىنميلاو

 ظفاحلا لاق .« نيسمحو ًاثالث دقعو : :هلوقو .« ماهبإلا ىلت يتلاب راشأو ؛اهلك هعباصأ ضبق»

 :لئاو ثيدح يفو .ةحبسملا تحت ةحوتفم ماهبالا لعجت نأ اهتروص :هحور هللا حور رجح نبا

 تحت ماهبالا لعج :تائيه ثالث هذهف .ةجام نبا هجرخأ « ىطسولاو ماهبإلا نيب قلح»
 نيب قيلحتلا ةثلاثلا .ةحبسملاب ةراشإلاو ةحارلا ىلع اهلك عباصألا مض ةيناثلا .ةحوتفم ةحبسملا

 هاور امل هللا الإ هلإ ال» هلوق دنع ةراشإلا عضومو ةبابسلاب ةراشالا مث ىطسولاو ماهبالا
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 اه ليلحت الف ءةالصلا ليلحت هلعج يلوم ينل نوكلف ؛ميلستلا بوجو امأو
 . ءيسملا ثيدح يف دري مل نإو هبوجو كلذ دافأف .هب الإ

 رمأ نم اهبوجو ديفي ام اهيف دري مل هنألف ؛ًاننس مدقت ام ادع ام نوك امأو
 ديدش ديعو وأ ؛ يقيقحلا ىنعملا نع نيفورصم ريغ «كرتلا نع يبن وأ « لعفلاب

 هب موت ال هجو ىلع الإ ءيسملا ثيدح يف اهنم ءيش ركذ الو «بوجولا ديفي

 بجاو ريغ هنأ ديفي ام دروو ؛هب موقت دق وأ ءةجحلا

 د عضاوملا يف عفرلا ةيعورشم امأو
 ةعكرلا ىلإ مايقلا دنع عبارلا عضوملاو ؛عوكرلا نم لادتعالا دنعو ‹عوك رلا

 كلذ ىور دقف « ريبكتلا دنع امأو ةحيحصلا ةلدألا كلذ ىلع تلد دقف ؛ ةثلاثلا
 هاورو «ةنجلاب ةرشبملا ةرشعلا مهنم . ةباحصلا نم الجر نيسمخ وحن للو يلا نع
 : اسم حرش يف يوونلا لاقو . ءانثتسما ريغ نم ةباحصلا عيمج نع ةمئألا نم ريثك

 «كلذ ادع امف اوفلتخا اغإو «مارجإلا ةريبكت دنع كلذ ىلع ةمألا تعمتجا اهن

 ءرايس نب دمحأ نسحلا وبأو «يرهاظلا دواد هبوجو ىلإ بهذ دقو

 عوكرلا دنع عفرلا امأو .ةميزخ نباو «يديمحلاو ,يعازوالاو ,يروباسينلاو -
 نب دم لاقو . ةباحصلا نم اسفن نيرشع ىلع ةدايز هاور دقف هنم لادتعالا دنعو

 عفرلا امأو .ةفوكلا لهأ الإ كلذ ىلع راصمألا ءالع عمجأ هنأ :يزورملا رصن
 .رمع نبا ثيدح نم حيحصلا يف تباث وهف ةثلاثلا ةعكرلا ىلإ مايقلا دنع
 هححصو .هححصو يذمرتلاو ةجام نباو يئاسنلاو دواد وباو دمحا هجرخاو

 يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب , ىلع ثيدح نم لبنح نب دمحأ ًاضيأ
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 نيب ديحوتلا يف ًاعماج نوكيف هيف صالخالاو ديحوتلا ةراشالاب يونيو « ياب هلعف نم يقهببلا س
 نمل «دحأ دحأ» :لاقو نيعبصالاب ةراشإلا نع مليم يبنلا ىبن اذهو . داقتعالاو لوقلاو لعفلا

 .هررحمل .ه . هيعبصأب ريشي هآر

 ناك  :نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدح يفو .نيديلا عفر ةئيه هقيفوت هللا ىلوت انخيش لفغأ )١(
 . س «هيبكنم اهب يذاحي ىتح هيدي عفري » : ديمح يبأ ثيدح يفو .ثيدحلا «هيبكنم وذح هيدي عفري
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 وأ ,ردصلا ىلع امإ :مايقلا لاح - ىرسيلا ىلع ىنميلا - نيديلل مضلا امأو
 لاق ىتح ًايباحص رشع ةينامث وحن « هيلري ينلا نع هاور دقف اهنيب وأ ةرسلا تحت
 . فالخ يلو ينلا نع هيف تأي مل هنا : ربلا دبع نبا

 دحاوب هجوتلا ءىزجي ,ةفلتخم ظافلأب ثيداحأ هيف تدرو دقف .هجوتلا امأو

 يأ ثيدح نم يورملا حاتفتسالا اهحصأو «حيحص جرخم نم جرخ اذإ اهنم
 اظفل رتاوت هنإ : ليق دق لب ؛ (هريغو نيحيحصلا يف وهو «هنع هللا يضر ةريره

 مهللا «برغملاو قرشلا نيب تدعاب اك ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا» : وهو

 ياياطخ نم ينلسغا مهللا ؛ سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك ياياطخ نم ينقن
 .دربلاو جلثلاو ءاملاب

 نم لك لب ؛ ليل ينلا نع فالخ كلذ يف تأي ماف ةريبظكتلا دعب هنوك امأو

 .ةريبكتلا دعب هنأ ىور حاتفتسالا هنع ىور

 دعب هلعفي ناك « هارب ىنلا نا ةحيحصلا ثيداحألاب تبث دقف ؛ذوعتلا امأو

 ىتح ىلاعت هللا هجر ماسم دنع ثريوحلا نب كلام ثيدح يفو .دواد وبأ هجرخأ .«ربكي مث =

 هنوكل رمع نبا ثيدح حيجرت ىلإ ضعبلا بهذ :مالسلا لبس يف لاق .هينذأ عورف اهب يذاحي

 ,نينذألا هلمانأ فارطأبو نيبكنملا هيفك رهظب يذاحي :اولاقف اهنيب نورخآ عمجو هيلع اقفتم

 هيماهباب ىذاحو هيبكنم لايح تناك تح :ظفلب لئاو نع دواد يبا ةياورب كلذل اوديأتو
 . ىهتنا . نسح عمج اذهو « هينذا

 : ىلاعت هللا همحر ماسم نع ةشئاع ثيدح يف «دوجسلاو عوكرلا ةئيه هللا هاقبأ لفغأ :ًاضيأو

 ضفخلا نم روكذملا نيب يأ .« كلذ نيب نكلو هبوصي ملو هسأر صخشي مل عكر اذإ ناكو»

 هسأر عفر اذإف ,هيتبكر نم هيدي نكم عكر اذإو :٠ يراخبلا دنع ديمح يبأ ثيدح ينو . عفرلاو

 اهضباق الو هيعارذ شرتفم ريغ هيدي عضو دجس اذإف .هناكم راقف لك دوعي ىتح ىوتسا

 . ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو

 :ديمح يلا ثيدح يفو ءريخألا دهشتلاو طسوألا دهشتلا ةئيه ىلاعت هللا هملس لفغأ ًاضيأو

 ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو ؛ىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر مدق نيتعكرلا يف سلج اذإوو
 ش .«هررحمل هتدعقم ىلع دعقو ؛ىرخألا بصنو ىرسيلا هلجر مدق
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 نم « ميجرلا ناطيشلا نم مللعلا عيمسلا هللاب ذوعأ » : هظفلو .ةءارقلا لبق حاتفتسالا

 ديعس يبأ «ُثيدح نم نئسلا لهأو دمحأ هجرخأ |ک .« هثفنو هخفنو هزمه

 .يردخلا

 هثيداحأ ديفت ابرو ؛اثيدح رشع ةعبس وحن هب درو دقف «نيمأتلا امأو
 نيحيحصلا يف ةريره ينأ ثيدح يف اك «همامإ نمأ اذإ متؤملا ىلع بوجولا

 ريغب ًاديقم رصتخملا يف ام نوكيف .« اونّمأف مامالا نّمأ اذإ » :ظفلب |مهريغو

 دكؤي امنو .ماعلا لهأ روهمح هتيعورشم ىلإ بهذ دقو «همامإ نّمأ اذإ متؤملا
 ثيدح نم يناربطلاو ةجام نبا هجرخأ امل ؛ دوهيلل ةظاغا هيف هنوك « هتيعورشم

 .«نيمآ لوق ىلع مكتدسح ام ءيش ىلع دوهيلا مكتدسح ام » ًاعوفرم ةشئاع

 يلأ ثيدح نم امههريغو نيحيحصلا يف تبث دقف اهعم ةحتافلا ريغ ةءارق امأو

 يفو نيتروسو باتكلا مأب نييلوألا يف رهظلا يف أرقي ناك يب يبنلا نأ » ةداتق

 نم ةحتافلا عم نارق بوجوب رعشي ام دروو «« باتكلا ةحتافب نيتريخألا نيتعكرلا

 ةالص ال يدانيف جرخي نأ هرمأ لوب ينلا نأ » :ةريره يبأ ثيدحك ؛نييعت ريغ

 ,ةءارقلا ءزج يف يراخبلا اهلعأ دقو .« ًادعاصف باتكلا ةحتافب أرقي مل نل

 امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انرمأ » : ظفلب ديعس يلأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 نبا ظفاحلا لاقو . تاقث هلاجرو ‹ حيحص هدانسإو : سانلا ديس نبا لاق « رسيت

 الر :ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم ةجام نبا جرخأو ‹ حيحص هدانسإ : رجح

 هذهو ( فيعض ثيدح وهو «ةروسو دمحلاب ةعكر لك يف أرقي مل نمل ةالص

 درجن لب  دييقت ريغ نم ةحتافلا عم نآرق باجيإ ةدافإ نع رصقت ال ثيداحألا

 لوسر نأ ؛ورمع نب هللادبع نع يطويسألا هححص ةءارقلا ءزج يف يقهيبلا هجرخأ ام هضراعي 01

 .اهعم نآرقلا مأب اهيف أرقيلف ةحبس وأ ةبوتكم ةالص ىلص نّم» :لاقو سانلا بطخ لر هللا
 اذإ هلبق نآرقلا مأب أرقيلف مامإلا عم ناك نمو .هنع تأزجأ دقف نآرقلا مأ ىلإ ىهتنا نإف
 هيف هجرخأو «- تارم ثالث  جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي ماف ةالص ىلص نمو «تكس
 . ىلاعت هللا هملس يفارمعلا لضافلا طخ نم .ملعأ هللاو . ةبراقتم ظافلأو ؛ ةفلتخم قرطب
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 ةعكر لك يف ةحتافلا عم ةروس ةءارقك كلذ ىلع ةدايز امأو . يفكي ةدحاولا ةيآلا

 .ةيالا قوف امب اديقم رصتخملا يف ام نوكيف بجاوب سيلف ؛نييلوألا نم

 يف لوقي ام هيف لوقي لب «هصخت ظافلأ هيف دري ماف .طسوألا دهشتلا امأو

 نبا ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ ىور دقو .كلذب عرسي هنكلو .ريخألا دهشتلا

 ال تايحتلا : اولوقف نيتعكر لك يف متدعق اذإ :لاق ًادمح نإ » :لاق . دوعسم

 انيلع مالسلا «هتاك ربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا , تابيطلاو تاولصلاو

 ؛هلوسرو دبع ادم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛نيحلاصلا هللا دابع ىلعو

 .تاقث هلاجرو « لجو زع هبر هب عديلف هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم ىكدحأ ريختيل من

 (..نيتعكرلا يف اندعق اذإ . يز هللا لوسر انملع » :ظفلب يذمرتلا هجرخأو
 نكلو .طسوألا دهشتلا وه دهشتلا اذه نأ ديفي نيتعكر لك يف دوعقلاب دييقتلاف
 يف وب هللا لوسر اهعرش دقو . لو ينلا ىلع ةالصلا ةدايز يفني ام هيف سيل

 مالسلا فيك انّسِلَع دق » :ظفلب درو اك « لَم يبنلا ىلع مالسلاب ةنرتقم دهشتتلا

 يلو .ةرجع نب بعك ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو ؟«ةالصلا فيكف كيلع

 ؟ «انتالص يف انيلص اذإ كيلع ىلصن فيكف ١ : : دوعسم نبا ثيدح نم ةياور

 .اوهس هكرت ميلو يلا نأل ءهدوعق الو ًابجاو طسوألا دهشتلا نكي مل امنإو

 دنع هلداعل ًابجاو ناك ولف . وهسلل دجسو رمتسا لب هل دعي ماف ةباحصلا حبسف

 ناربجل نوكي وهسلا دوجس نإ لاقي الف « ةباحصلا . نم هيبنتلا عوقوب وهسلا باهذ

 مدع وه 0 انهه ليلدلا لحم لوقن انأل . بجاولا ريغ ناربجل نوكي امك «بجاولا

 ( . وهسلا ىلع هيبنتلا دعب هلعفل دوعلا

 اذهب اولدتسا مهن :! :لاق لالدتسالا اذه ىلع رودلا م اقم اذه يف مهضعب داريإ اذهب تركذ )١(

 ىلع ًاضيأ هد اولدتساو . ةالصلا تانونسم نم هنأو ال دهشتلا بوجو مدع ىلع ثيدحلا

 تبثأو ءرخآلا توبث ىلع اهدحأ توبث فقوت دقف لاق نونسم لك كرتل وهسلا دوجس تانئإ

 مجري كلذو .رخآلاب نونسملل وهسلا دوجس توبثو .طسوألا دهشتلا ةينونسم نم لك

 .لوقلا نم فلخ وهو هسفنب ءيشلا تابثإ ىلإ ةرخآلاب
 نم هلاق ام مزليو رودلا مزلي ىتح دحاو لحم ىلع نالالدتسالا دراوتي مل هنإف مهو اذه لوقأو

 = ادوع مدع بوجولا نود طسوألا دهشتلا ةينونسم ىلع لالدتسالا لحم لب .هسفنب ءيشلا تابثا
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 عوكرلا ريبكت اهنم ؛ًادج ةريثك يهف ؛نكر لك يف ةدراولا راكذالا امأو

 ينلا تيار » :لاق دوعسم نبا ثيدح هيلع لد اك ؛ضفخلاو عفرلاو دوجسلاو

 «يئاسنلاو .دمحأ هجرخأ .«دوعقو مايقو ضفخو عفر لك يف ربكي 2

 ثيدح نم ىلاعت هللا امهمحر ماسمو يراخبلا هوحن جرخأو «هححصو :يذمرتلاو

 ةريره يلأ ثيدح نم هوحن اجرخأو ؛هنع ىلاعت هللا يضر نيصح نب نارمع

 مامإلا نإف ,عوكرلا نم عافترالا دنع الإ ثيداحأ بابلا يفو ءهنع هللا يضر

 يف وهو . دمحلا كل انبر مهللا : لوقي متؤملاو .هدمح نمل هللا عمس :نالوقي درفنملاو

 . ىسوم يأ ثيدح نم حيحصلا

 يير ناحبس ؛دوجسلا ركذو .ميظعلا يلر ناحبس :وهف عوكرلا ركذ امأو

 نم بحتسي ام لقأو .هريغو روثأملا نم بجوأ امب كلذ دعب وعديو ءىلعألا
 :لاق يلو ينلا نأ ؛ دوعسم نبا ثيدحل ثالث دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا

 مت دقف تارم ثالث ميظعلا ير ناحبس هعوكر يف لاقف مدحأ عكر اذإ»

 ثالث ىلعألا يلر ناحبس هدوجس يف لاقف دجس اذإو .هاندأ كلذو ؛هعوكر

 ,ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ .«هاندأ كلذو ءهدوجس مت دقف تارم

 . عاطقنا هدانسإ يفو

 نبا ثيدح نم حيحصلا يف تبث دقف ؛عوكرلا نم لادتعالا ركذ امأو

 دمحلا كل انبر مهللا :لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك هيَ ينلا نأ » : سابع
 دعب ءيش نم تئش ام ءلمو اهنيب ام ءلمو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم
 تيطعأ امل عنام ال دبع كل انلكو دبعلا لاق ام )7 قحأ ؛ دجملاو ءانثلا "7 لهأ

 .« دجلا كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو

 يف تانونسملل وهسلا دوجس تابثإ ىلع لالدتسالا لحمو ةباحصلا هل حبس دقو ء ي لوسرلا 5

 مدع نم هتينس تررقت دقو .طسوألا دوعقلا كرت امل وهسلل ميك لوسرلا دوجس وهو ةالصلا
 .هررحمل . ه .هل دوعلا

 )١( لهأ تنأ يأ .فوذحمل ربخلا ىلع هعفرو ءادنلا ىلع هبصن زوجي .

 ع كل انبر مهللا» :هلوق يأءاذه هريدقت ةيردصم امو ؛فوذح ًادتبم ربخ نأ ىلع عفرلاب قحأ (؟)
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 ءةجام نياو «دواد وبأو «يذمرتلا ىور دقف ,نيتدجسلا نيب ام ركذ امأو

 نيب لوقي ناك ي ينلا نأ » :سابع ا ثیدح نم هححصو .کاحلاو

 يف ثيداحألاو .«ينقزراو يندهاو يفربجاو ينمحراو يل رفغا مهللا :نيتدجسلا

 ةالصلا يف ءاعدلا نم راثكتسالا ىغبنيف ءادج ةريثك ةالصلا يف ةنئاكلا راكذألا

 نأ ماعاو . رصتخملا هيلإ راشأ اك 0 دري مل امبو درو امب .ةرخآلاو ايندلا يريخب

 دقو .هيلإ جاتحي ام ىلإ ةراشإلا الإ انه دارلا سيلو .طسبلا لمتحي بابلا اذه

 ال هجو ىلع هيلإ جاتحي ام لك اندروأو ,ىقتنملا حرش يف لئاسملا هذه انركذ
 .هريغ ىلإ هيف رظانلا جاتحي

 لصف

 ةالصلا تالطبم يف

 نک ووا ر تربو اهتم سيل اهب ناغشالابو.مالكلاب ةالضلا لطبتو

 . ادمع

 امهريغو نيحيحصلا يف مقرأ نب ديز ثيدحلف ؛ مالكلاب اہن الطب امأ ۽ :لوقأ

 هلل اوُموُقَوإل :تلزن ىتح هبحاص انم لجرلا ماكي ةالصلا يف ماكتن انك :لاق

 دبعلا لاق ام قحأ :هانعم حالصلا نبا نع ًالقن بذهملا حرش يفو « دبعلا لوق قحأ «خلا . دمحلا =

 uz 4٠١ ًادتنللا نيب ضارتعا ءدبع كل اتلكو :هلوقو . هرخآ ىلإ تيطعأ امل عنام ال :هلوق

 هتردق لاكب فارتعالاو ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا لابك نم هيف امل :يوونلا لاق .ىلوأ اذهو

 فعن هم السلا , امم نم . ىهتنا . هتاقولخم ريبدتو ةينادحولاب هدارفناو اطا هرهقو هتمظعو

 ظ ( :ناضتخا
 ٠ ضعب يف «خلا تيطعأ ال عنام ال :هلوق فذح ءلوألا هجولا حجري هنأ ىفخي الو 5

 .هررحمل هلبق امب هل قلعت ال فانئتسا نوكيف تاياورلا

 ؟ةالصلا يف دري مل امبو درو امب ءاعدلا زاوج ذخأ ليلد يأ نم : تلق ناف )١(

 يف اودهتجاف دوجسلا امأو برلا هيف اومظعف عوك رلا امأو » : مالسلا هيلع هلوق مومع نم «تلق

 .اصملل لعج دقف «ةبلأ هبجعأ ءاعدلا ٠ نم مدحأ ريختيل محاد : دهشتلا يف هلوق نمو « ءاعدلا

 . ءاش امب ءاعدلا يف رايتخالا
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 ثيدح اذكهو «مالكلا نع انيهنو ,نوكسلاب انرمأف [ ۲۳۸ ةرقبلا ] © نتناق

 ةياور يفو ( ًالغشل ةالصلا يف نإ ١» ؛ظفلب (هريغو نيحيحصلا يف دوعسم نبا

 هرمأ نم ثدحي هللا نإ ١ ؛ هحيحص يف نابح ¿ نباو ؛ دواد أو ,يئاسنلاو . دمحأل

 لهأ نيب فالخ الو ,«ةالصلا يف ماكتن ال نا هرمأ نم ثدحأ دق هنإو . ءاشي ام

 نمو يهاسلا مالك ين فالخلا امنإو ,هتالص تدسف ًالاع ًادماع كت نم نأ ماعلا

 تباثلا يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح رهاظف « معي مل.نم امأف « عونمم هنأب ماعي م

 هرمأي الو لهاجلا ىلع جرحي ال نأ موب هنأش ناك دقو . ديعي ال هنأ حيحصلا يف

 ام زاوج مدعب هرابخا ىلعو هميلعت ىلع رصتقي لب لاوحألا بلاغ يف ءاضقلاب

 يهاسلا مالك اماون 1106 ءيسملا ثيدح يف اك ةداعالاب هرمأي دقو ؛هنم عقو

 .ةالصلا لاطبإ يف ماعلا دماعلا نيبو 2 هنيب قرف ال هنآ رهاضلاف يسانلاو

 ىلصملا هب جرخي نأب ديقم كلذف ؛ اهنم سيل امب لاغتشالاب ةالصلا نالطب امأو

 تافتلإ وأ ريثك ىشم وأ ةراجن وأ ةطايخب ًالثم لغتشي نمك ؛ةالصلا ةئيه نع

 دق ىلصملا نم ةبولطملا ةئيطا نأ كلذب اهنالطب ببسو ؛كلذ وحن وأ ليوط

 دقف «لصت مل كنإف ١ :هلوق وهو ؛ةداعالاب هرمأ هجو عراشلا نّيب دق ءيسملا نا :لاقي دق )١(

 ءًالهاج اهلطبي ام اهيف لعفو «ةالصلا تابجاو لمكتسا نم فالخب ءاهب دتعي ملو عراشلا اهافن

 لطبملا لعف نم نأ ىلع ليلد ةداعالاب هل هرمأ مدع يف مكحلا نب ةيواعم ثيدحو .مالكلاك

 ىلع ىلص نم نا هنم ماعف «« لصي مل هنإ » هيف نيبم ءيسملا ثيدحو .هلهجل روذعم وهف الهاج

 لهجلا اتروص قفتت الف .الهاج ناك نإو اهب ءىزتجي الو هتالصب دتعي ال يعرشلا هجولا ريغ
 ءةالصلا ةيهام لهج نميف ءيسملا ثيدح ذإ . اهنيب عمجلل و 9 اا ولف 1
 هربتعي ملو اذه يف لهجلا ربتعا عراشلاو .اهيف عونمملا نم وه ام لهج نميف مكحلا نبا تندجو“

 .هررحمل .ماعأ هللاو . مكحلا نب ةيواعمو ءيسملا يثيدح يف هابتشالا"لوزي اذهببو .لوألا يف

 وذو رمعو ركب وبأو ا ماکت هنأ ١ :هيفف ؛حيحصلا يف تباثلا نيديلا يذ ثيدح هدري (۲)

 دمه طخ نم..هلحم نم بلطي فورعم ههجو جيرخت يف ءالعلا مالكو «٠ ةالصلا اومتأ مث ,نيديلا

 . هللا هملس ينارمعلا

 ةمالعلا طخ نم .ه چ مالك هلعج نم ىلوأو برقأ لهاجلا مالك هنأب هجيرخت لعلو

 . هللا هجر ېي نب نسحلا

 . لمأت ؟ لهاجلا مالك ىلع ل ينلا مالك جيرخت حصي فيك هنا :هيفو

۹۲ 



 هدعي ال اهبحاصل رظانلا راص ىتح هيلع تناك امع ةريغتم لعفلا كلذب تراص

 . الصم

 مدع يف همدع رثؤي طرشلا نألف ؛ءوضولاك طرش كرتب اهنالطب امأو

 نع ةالصلا جورخ بجوي هباهذ نوكلف «نكرلا كرتب اهنالطب امأو « طورشملا

 نم جرخ دق ناك نإو هلعف اوهس هقوف اف نكرلا كرت اذإو .ةبولطملا اهتئيه
 ربخأ مث نيتعكر ىلع مّلس هنإف « نيديلا يذ ثيدح يف ميم هنم عقو اک .ةالصلا

 .نيك ورتملا نيتعكرلا لعفو رّبكف «كلذب

 هنأل ةالصلا هب لطبت الف «تابجاولا نم ًانكر الو ًاطرش نكي مل ام كرت امأو

 هنوكو «هک رات مذيو هلعاف حدي ام بجاولا ةقيقح لب ءاهمدع يف همدع رثؤي ال

 تبثت يتلا يه . ءيشلل طورشلا نأ : لصاحلاو ةلطاب هتالص نأ مزلتسي ال مذي

 مل نم : عراشلا لوقي نأ وحن . طرشلا ءافتنا دنع طورشملا ءافتنا ىلع لدي ليلدب

 مدعب وأ ةحصلا مدعب حيرصت وه ام عراشلا نع يتأي وأ ءهل ةالص الف اذك لعفي

 نال « طرشلا نودب طورشملاب نايتالا نع ىهنلا هنع تشي وأ . ءازجالاو لوبقلا

 ءيشلا نوك ااو وللا وعام ىلع نالطبلل فدارملا داسفلا ىلع. لدي ا

 نوك ىلع ةدايز مزلتسي ال بلطلا درجو عراشلا نم هبلط درجمب تبثي وهف ًابجاو
 . طلخلاو طبخلا نم ماست اذه ربدتف . ًابجاو ءيشلا

 دوجسلا يف عارذلا طسبك ًاريثك ًائيش ةالصلا يف هنع يهنملا نم هللا هاقبأ انخيش لفغأ دقو )١(

 هر ل ل
 لبق هيتبكر عضي لب ؛ ريعبلا كوربك دوجسلا يف هكورب نعو «بارغلا رقنك ةالصلا رقن نعو

 بلطيف .كلذ ريغو ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نعو هجوأ ةرشع وحن نم مقلا نبا هحجر اك ؛ هيدي
 .هررحمل .حيحصلا يف هلكو . هلحم نم
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 لصف
 ةالصلا مهيلع بجت نميف

 يمغأ وأ ءةراشإلا نع زجع نمع طقستو «فلكم ريغ ىلع بجت الو
 . بنج ىلع مث ًادعاق مث ئاق ضيرملا يلصيو ءاهتقو جرخ ىتح هيلع

 لوانتي ال فيلكتلا باطخ نألف ,فلكمب سيل نم ىلع اهطوقس امأ :لوقأ
 ديوعت نم درو ام امأو «ةيعرشلا تابجاولا يف كلذ يف فالخ الو «فلكم ريغ
 ىلع ال مهيلع بوجولاو « نيفلكملل كلذ يف باطخلاف .مهنيرمتو نايبصلا
 عم ضيرملا ىلع اهباجيإ نألف ةراشإلا نع زجعلاب ةالصلا طوقس امأو « راغصلا
 ًادحأ هناحبس هللا فلكي ملو .قاطي ال ام فيلكت نم وه . دحلا كلذ ىلإ هغولب

 ريغ هنأل « هيلع بوجو الف اهتقو جرخ ىتح هيلع يمغأ نم كلذكو .هتقاط قوف
 | .  تقولا يف فلكم

 نب نارمع ثيدحلف «بنج ىلع مث ًادعاق مث ئاق يلصي ضيرملا نوك امأو
 ىنلا تلأسف ريساوب يل تناك » : لاق ؛ مهريغو نئسلا لهأو يراخبلا دنع نيصح
 ىلعف عطتست مل نإف ءًادعاقف عطتست مل نإف «ًائاق لص : :لاقف ةالصلا نع هيل
 00 ميركلا نارقلا كلذ نومضمب قطن دقو ١ بنج

 لوألا فيلكتلاب ال ديدج عيرشتب وه امنإ يهاسلاو مئانلا ىلع ء ءاضقلا باحيإ نأ اذه نم ذخؤي )١(
 .لوصألا يف هتلدأ .روصتملا قحلا وه اذهو . ر مونلا لاح نيفلكم ريغ يهاسلاو مئانلا نل

 ( ( | .هررحمل .ه ا

 . راملا عفدو يلصملا ةرتس ماكحأ لفغأ اک ةالصلا ةفص ماكحأ ىلاعت هللا هاقبأ انخيش لفغأ دق )١(
 هملس ينارمعلا ظخ نم  ه  ملعأ هللاو .هليلد حض ام ىفخي ال اك يهو ؛ دجاسملا ماكحأو
 . ىلاعت هللا

 ل



 باب

 عوطتلا ةالص

 دعب ناتعكرو ‹رصعلا لبق عبرأو «هدعب عبرأو ءرهظلا لبق عبرأ يه

 ةالصو رجفلا ةالص لبق ناتعكرو «ءاشعلا دعب ناتعكرو برغملا

 ةيحتو اهرخأ يف رتوي ةعكر ةرشع ثالث اهرثكأو ليللا ةالصو «ىحضلا

 . ةماقإو ناذأ لك نيب ناتعكرو ,ةراختسالاو ,دجسملا

 تبث الف « رصعلا لبق عبرألاو «هدعب عبرألاو رهظلا لبق عبرألا ةيعورشم امأ

 ىلص نم » :لوقي لوب هللا لوسر تعمس ؛تلاق ةبيبح مأ ثيدح نم كلذ يف

 لهأو دمحأ هاور .«رانلا ىلع هللا همرح اهدعب ًاعبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرأ

 ناخ خباز: ىذه را ههو نشل

 : لاق لز ينلا نأ ؛رمع نبا نع «يذمرتلاو ءدواد وبأو ,دمحأ جرخأو

 نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو .« ًاعبرأ رصعلا لبق ىلص أرما هللا محر

 . ةميزخ نباو

 نيحيحصلا يف تبث الف ؛ رجفلا لبقو ءاشعلا دعبو برغملا دعب ناتعكرلا امأو

 نيتعكر لع هللا لوسر نع تظفح :لاق رمع نب هللادبع ثيدح نم (هريغو

 .«ءاشعلا دعب نيتعكرو «برغملا دعب نيتعكرو « رهظلا دعب نيتعكرو ؛ رهظلا لبق
  دمحأو هحيحص يف ىلاعت هللا هحر ملسم هوحن جرخأو .ةادغلا لبق نيتعكرو

 مسم هوحن جرخأو «ةشئاع نع قيقش نب هللادبع ثيدح نم هححصو «يذمرتلاو

 ليلدلا نم مدقت ام اذه يفاني الو « ةبيبح مأ ثيدح نم ننسلا لهأو « هللا همحر

 تبثو .ةلوبقم ةدايز هذه نأل .هدعب عبرأو , رهظلا لبق عبرأ ةيعورشم ىلع لادل
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 لفاونلا نم ءيش ىلع نكي مل ٠ هل ينلا نأ ٠ : ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف

 ىلاعت هللا همحر ملسم حيحص يف تبثو .27 رجفلا يتعكر ىلع هنم ًادهاعت دشأ
 ٠ ثيداحأ اهيفو ٠ اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا يتعكر نأ » : اهثيدح نم هريغو
 وک

 اهلقأو ؛ ةباحصلا نم ةعاج نع ةرتاوتم اهيف ثيداحألاف ؛ ىحضلا ةالص امأو

 ةرشع اتنثا اهرثكأو . هريغو نيحيحصلا يف ةريره يبأ ثيدح يف اك ناتعكر
 .ةلدألا كلذ ىلع تلد (ى ةعكر

 .اهطسبل ماقملا عستي ال ةرتاوتم ةحيحص اهيف ثيداحألاف ؛ليللا ةالص امأو

 ىلإ ةمضنم وأ «ةدرفنم امإ ؛ةعكرب اهرخآ يف رتوي ,ةعكر ةرشع ثالث اهرثكأو
 يلصي ةراتف ؛ةفلتخم ءاحنأ ىلع ليللا ةالص يلصي مير ناك دقو ءاهلبق عفش

 ةدايز نيب عمجي ةراتو .ًاعبرأ اعبرأ يلصي ةراتو «ةعك رب رتوي مث نيتعك ر نيتعك ر
 . ةتباث ةنس هلك كلذو . عبرألا ىلع

 سلجي الف دجسملا كدحأ لخد اذإ ٠ :ثيدحلف . دجسملا ةيحت ةيعورشم امأو
 ثيداحأ كلذ يفو ؛ةداتق يلأ ثيدح نم ةعامجلا هجرخأ .«نيتعكر ىلصي ىتح

 ىلإ رهاظلا لهأ بهذو .دجسملا ةيحت ةيعورشم ىلع قافتالا عقو دقو .ةريثك

 يف ةشئاع ثيدح نم يلب هلعف نم تبث دقو .رجفلا يتعكر فيفخت هللا هاقبأ انخيش ركذي مل )١(
 . نحيحصلا

 اي لقو .دحأ هللا وه لق .رجفلا يتعكر يف أرق يلب ينلا نأ » ةريره يلأ نع مسم جرخأو
 ثيدح نم يلو ينلا لعف رارمتسا تبث دقو .اهدعب ةعجضلا مكحو .«- نورفاكلا اهمأ

 لاق :لاق ةريره يلأ ثيدح نم يذمرتلاو «دواد يلأو .دمحأ دنعو «يراخبلا يف ةشئاع

 طخ نم .نميألا هقش ىلع عجطضيلف رجفلا لبق نيتعكرلا ك دحأ ىّلص اذإ » : لب هللا لوسر

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا دم

 لصي مل نم لاق : هلم هللا لوسر نأ» ةريره يأ ثيدح نم تبث ام اهماكحأ نمو :تلق
 احلا هححصو نابح نباو يذمرتلا هجرخأ .« سمشلا علطت ام دعب اهلصيلف رجفلا يتعكر
 .هررحمل . ه . يبهذلا هرقاو
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 ةلاسر يفو ىقتنملا حرش يف ماقملا تققح دقو .ديعب ريغ كلذو .ناتبجاو هنأ

 . ةلقتسم

 رباج ثيدح : اهنم .ةريثك ثيداحأ اهيفف «ةراختسالا ةالص ةيعورشم امأو

 رومألا يف ةراختسالا انملعي اوب هللا لوسر ناك :ظفلب هريغو يراخبلا دنع

 عكريلف رمألاب مدحأ مه اذإ » :لوقي نآرقلا نم ةروسلا انملعي اك ؛اهلك
 كردقتسأو كملعب كريختسأ ينإ مهللا :لقيل مث ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر

 تنأو ماعأ الو ملعتو , ردقأ الو ردقت كنإف « يظعلا كلضف نم كلأسأو كتردقب

 «يشاعمو ؛ينيد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ماعت تنك نإ مهللا ؛بويغلا مالع

 يل كراب مث يل هرسيو يل هردقاف - هلجآو يرمأ لجاع لاق وأ - يرمأ ةقاعو

 8 يرمأ ةبقاعو «يشاعمو «قيد يف يل رش رمألا اذه نأ ماعت تنك نإو . هبف

 ناك ثيح ريخلا يل ردقاو «هنع ينفرصاو ينع هفرصاف  هلجآو يرمأ لجاع لاق

 ظ . هتجاح يمسيو :لاق .هب ينضرأ من

 نيناذأ لك نيب » : ثيدحلف «ةماقإو ناذأ لك نيب نيتعكرلا ةيعورشم امأو

 ؛حيحص ثتثيدح وهو ««ءاش نمل» : : لاق مث مث تارم ثالث كلذ لاق .( ةالص

 نيرمعلاو نیرمقلاک الكت ةماقالاو ناذألا «نناذألابا دارملاو
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 باب

 ةعارجلا ةالص

 باوثلا ناك عمجلا رثك اذإو «نينئاب دقعنتو ننسلا دكأ نم يه

 مؤيو ؛رايخلا نم مامإلا نوكي نأ ىلوألاو .لوضفملا دعب حصتو ,رثكأ
 يف ةعباتملا بهجتو «سكعلاو لفنتملاب ضرتفملاو .سكعلا ال ءاسنلاب لجرلا
 ةالص مهب يلصيو ,نوهراك هل مه ًاموق لجرلا مؤي الو .لطبم ريغ
 ؛نسألا مث ؛ماعألا مث أرقألاو ,.لزنملا برو ؛ناطلسلا مدقيو . مهفخأ
 هفلخ مهفقومو يال ل ا لا ناك انزل ا تاغ اذإو
 مم لاجرلا فوفص مدقيو فصلا طسو ءاسنلا ةمامإو .هنيمب نعف دحاولا الإ
 ىلعو . ىهنلاو مالحألا ولوأ لوألا فصلاب قحألاو ءاسنلا مث ؛نايبصلا
 م لوألا فصلا اوميقيو للخلا اودسي نأو مهفوفص اووسي نأ ةعامجلا

 . كلذك مث هيلي يذلا

 لل هنإ تح «تابيغرتلا نم اهيف درو الف ؛ننسلا دكأ نم اهنوك امأ
 .نيحيحصلا يف امك ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالصلا ىلع ديزت اهنأب حرص
 نم لل اهمزالو مهرود نيفلختملا ىلع قرحي نأب مه دق هنأب رابخالا هنم عقوو
 نمل اهكرت يف هرب صخري ملو. هيلإ هللا هضبق نأ ىلإ هيف هللا اهعرتت يذلا تقولا
 ىَلو الف .هل صخرف هتيب يف ىلصي نأ ىمعألا لجرلا هلأس هنإف 27 ءادنلا عمس

 )١( هدانسإو : ظفاحلا لاق .ماحلاو ,نابح نباو «ينطقرادلاو .ةجام نبا هجرخأ ام ىلإ راشأ هلعل .

 ةالص الف ةالصلا تأي ملف ءادنلا عمس نم ١ : لوب ينلا نع «سابع نبا نع «ماسم طرش ىلع

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا هام طخ نم . معأ هللاو «تفرع اك حيحصلا يف ًاتباث سيل هنكل «« هل
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 هانركذ ام لكو «بجأف » :لاق .معن لاق ؟« ءادنلا عمست له » :لاتذ هاعد

 امو انتيأر دقل » : 21 يسم يسع حيحصلا يف تباث

 نيب يداي هب ىتؤي لجرلا ناك دقلو قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي

 .( فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا

 نم حيحصلا يف تبث دقو ءفالخ كلذ يف سيلف «نينثاب ةعاجلا داقعنا امأو

 هراسي نع دعقو هدحو يل يبلا عم ليللاب ىلص هنأ » :سابع نبا ثيدح

 . ( هنيمي ىلإ هراداف

 لاق : :لاق بعك نب يأ نع تبث دقف «عمجلا رثك اذإ تااوقلا ةرثك امأو

 عن هتالصو «هدحو هتالص نم ىكزأ لجنرلا عم لجرلا ةالضؤ : : ر هللا لوسر

 هجرخأ . « هللا ىلإ بحأ وهف رثكأ ناك امو «لجرلا عم هتالص نم ىكزأ نيلجرلا

كسلا نبا هححصو «نابح نباو «ةجام نباو ؛يئاسنلاو «دواد وبأو ,دمحأ
 . ن

 يأ دحج اب ىلض دقق 4 لوشن فعن ةغازلا حض امأو «کاجلاو ؛ ليقعلاو

 ىلع لدي ليلد دوجو مدعلو «حيحصلا يف اك ةباحصلا نم هريغ دعبو 6

 « هنيد يف ةأرج وذ مكنمؤيال» : : اهيف يتلا كيداحألاو هلأ مامإلا نوكي هنأ

 الإ اهيف سيلف ءةجحلا اهب موقت اهنأ ضرف ىلعو ؛ةجحلا اهب موقت ال ؛ اهوحنو

 ةمامإ نم عنملا اهيف سيلو «هنيد يف ةأرج اذ ناك نم ةمامإ نم عنملا

 ةالصلا ىلإ داشرالا نمضتت ثيداحأب كلذ صروع دقو لوضفملا

 تسيلو ةفيعض يهو «هللا الإ هلإ ال :لاق نم فلخو «رجافو رب لك فلخ

 لصم لك فلخ اهتيدأت حصي ةدابع ةالصلا نأ لصألاو .اهضراع امم فعضأب

 , ةثزجملا ةروصلا نع ةالصلا هب جرخت ال هجو ىلع اهراكذأو اهناكرأب ماق اذإ

 .هريغ هنع عروتي امم ريثك نع عروتم الو يصاعملل بنجتم ريغ مامإلا ناك نإو

 عرولا ربتعي مل ولو «نسلاو ماعلاو ةءارقلا نسح ربتعا امنإ عراشلا نأ اذهلو

 اوس ةءارقلا يف اوناك نإف ءهللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي ١ :لاقف .ةلادعلاو

م نيخيشلا دنع ةتباث ركب يأ فلخ هتالص (١0
ىلص هنأو : :ماسم دنعو «نيتر

 نب نحرلا دبع فلخ 

 .هللا هحر ينارمعلا طخ نم . اه رغ دحأ فلخ ىلص له رظنيو . « فوع

۹۹ 



 ةرجه لا يف اوناك نإف ,ةرجه مهمدقأف ءاوس ةنّسلا يف اوناك نإف < ءةنسلاب مهملعأف
 0 دوعسم نبا ثيدح نم هريغو هللا هجر ماسم هجرخأ انس مهمدقأف ها
 .اهربغو نيحيحصلا يف وهو .« اك ربكأ (مكمؤيلو » :ثريوحلا نب كلام ثيدح
 . ىمعأ وهو مهب لصف نيترم ةئيدملا ىلع موتكم مأ نبا وب ينلا فلختسا دقو

 ةرجهلا مدقو ةئسلاب ماعلاو ةءارقلا يف ةيلضفألا ربتعا عراشلا نأ : لصاحلاو
 .هنذإب الإ لضافلا مؤي نأ رومألا هذه لثم يف لوضفملل يغبني الف ؛نسلا ولعو
 . كلذ ريغ يف لضفلاب رابتعا الو

 لوسر لاق ؛لاق سابع نبا ثيدحلف « رايخلا نم مامإلا نوكي.نأ واااو
 هاور .( مكبر نيبو مكنيب ايف مدفو مهنإف م رايخ مكتمل اولعجا» : هللا
 نأ مك رس نإ ٠ : ل : مل هنع يونغلا دئرم ةمجرت يف مكاحلا جرخأو . .ينطقرادلا

 . .«مكبر نيبو مكنيب ايف مدفو مهنإف مرايخ مكمؤيلف مكتالص لبقت
 نيحيحصلا يف سنأ ثيدحلف ؛سكعلا ال ءاسنلاب لجرلا مؤي هنوك امأو

 دقو « مهئارو نم زوجعلاو يل يلا او متيلاو وه فص هنأ» :|هريغو
 دجسملا نم عجر اذإ للو ينلا ناك ١ :تلاق اهنأ ةشئاع نع ليعامسإلا جرخأ
 ةالص يف سيلو .هدجسم يف يلو هفلخ نيلصي ءاسنلا ناك دقو ««انب یلص
 . طقف ءاسنلاب لجرلا ةالص يف فالخلا امنإو « عازن لاجرلا عم لجرلا فلخ ءاسنا
 لجرلاب ةأرملا ةمامإ ةحص مدع امأو . :ليلدلا هيلعف حصي ال كلذ نأ معز نمو

 موق حلفي نلو . ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلاو «نيدو لقع ةصقانو ةروع اهنألف
 .هتالص رمأ اهآلو دقف ةأرملاب متثا نمو . .حيحصلا يف تبث امك ,ةأرما مهرمأ اولو

 ةالص ةحص يف (فالخ الف «سكعلاو لفنتملاب ضرتفملا مؤي هنوك امأو
 «جاجح ماقم يف وه الو ةجحب سيلو عامجالا ىلإ دانتسالا نم خرشلا اذه يف انخيش رثكأ دق 01(

 «نابح نباو «يذمرتلاو ءيئاسنلاو «دواد وبأو . دمحأ هجرخأ اب ةلأسملا هذه لدتسنو
 :لاقف اههصئارف دعرت هعم ايلصي مل نيلجرب يتأ لب ينلا نأ ٠ دوسألا نب ديزي نع .هححصو
 اذإ العفت ال :لاق ءانلاحر يف انيلص انك انإ هللا لوسر اي :الاق ءانعم ايلصت نأ اكعنم ام

 - دواد وبأ جرخأو ٠. ةلفان مكل اهنإف مهعم ايلصف ؛ةعامج دجسم اتيتأ مث اكلاحر يف اتيلص

 ء ٠ ١



 نأ دعب هموق موي ناك هنأ » :ذاعم ثيدحلف سكعلا امأو ءلفنتلاب ضرتفما

 ةالص امأو .امهريغو نيحيحصلا يف يهو .« ب ينلا دعب ةالصلا كلت ىلصي

 ؛سابع نبا هعم ىلصو ليللا ةالص يف ييي هلعف اكف ءلفنتملا دعب لفنتملا

 .حيحصلا يف تباث لكلاو «كلذ ريغو زوجعلاو متيلاو سنأب هتالص كلذكو

 مامإلا لعج امنإ » : ثيدحلف «لطبم ريغ يف مامإلل ةعباتملا بحت اهنوك امأو

 ‹ ةريره يبأ ثيدح نم حيحصلا 2 تباث وهو «« هيلع اوفلتخت الف هب متؤيل

 ديعولا دروو « ةباحصلا نم ةعاج نع حبحصلا جراخ تباثو «رباجو «سنأو

 يذلا ىشخي امأ» : لب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ ثيدحك ةفلاخملا ىلع

 ةروص هتروص لّوحي وأ راح سأر هسأر هللا لّوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفري

 ماكتي نأ وحن ؛ هتالص نالطب بجوي ءيش يف هعباتي الو ةعاملا هج رخأ .( راح

 . كلذ يف فالخ الو «يلصملا ةروص نع هجرخت ًالاعفأ لعفي وأ مامإلا

ادبع ثيدحلف «نوهراك هل مه ًاموق لجرلا مْوي ال هنوك امأو
 ؛رمع نب هلل

 اموق مدقت نم ءةالص مهنم هللا لبقي ال ةثالثو : : لوقي ناك لي هللا لوسر نأ

 _ وبأ هجرخأ «هررحم دبتعا لجرو ,ًارابد ةالصلا ىتأ لجرو «نوهراك هل مهو

 همفو .يقيرفألا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هدانسا يفو .ةجام نباو «دواد

 ال ةثالث » : يم هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ امأ يأ ثيدح نم يذمرتل جرخأو

 اهيلع اهجوزو تتاب ةأرماو .عجري ىتح قبألا دبعلا «مہناذآ مهتالص زواجت

 لاق . يقهيبلا هفعضو يذمرتلا هنسح دقو . .(نوهراك هل مهو موق مامإو .طخاس

لجر ماقف اذه عم رجتي مكيأ» :لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هنسحو يئاسنلاو =
 ىلصف 

 . يارمعلا طخ نم . ماعأ هللاو « هعم

 : كيد عملا ليلو : لاقي نأ الإ عرشلا نع عني ام دورو مدع ةحصلا ىلع ةجحلا :لاقي دقو

 فالتخالا عم ماتئالل ةححصمو ةصصخ ةلدألا هذه نوكت ذئنيحو « مكمامإ ىلع اوفلتخت الو

 .هرس سدق يجي نب نسحلا يديس طخ نم . ةينلا يف
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 نم ةعاج نع ثيداحأ بابلا يفو . يذمرتلا لوق حجرالاو : ةصالخلا يف يوونلا
 .ًاضعب اهضعب يوقي ةباحصلا

 نم اههريغو نيحيحصلا يف تبث الف .مهفخأ ةالص مهب يلصي هنوك امأو
 نإف ؛ ففخيلف سانلاب ك دحأ ىّلص اذإ » : لاق لل ينلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح
 بابلا يفو ؛« ءاش ام لوطيلف هسفنل ىلص اذإف « ريبكلاو مقسلاو فيعضلا مهيف
 .فيفختلا يف ةدراو ةحيحص ثيداحأ

 ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث الف ؛لزنملا برو ناطلسلا مدقي هنوك امأو
 يفو .« هناطلس يف لجرلا لجرلا نمؤي ال » :ًاعوفرم ورمع نب ةبقع دوعسم يأ

 كلذ زاوج دسقت دروو «« هناطلس الو هلهأ يف لجرلا لجرلا نمؤي ال , : ظفل

 .« هتيب يف لجرلا مؤي ال » دواد يبأل ظفل يفو .نذإلاب

 :لاق ثريوحلا نب كلام نع ىئاسنلاو ,. يذمرتلاو « دواد وبأو «دمحأ جرخأو
 مهمؤيلو ‹ مهمؤي كلف ًاموق راز نم ) :لوقي هي هللا لوسر تعمس )

 . ( مهنم

 مؤي » :ظفلب دوعسم يبأ ثيدح يف الف .نسألا مث ملعألا مث أرقألا ميدقت امأو
 نإف « ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا ف اوناك ناف هللا باتكل مهؤرقأ موقلا

 انس مهمدقأف ءاوس ةرجملا يف اوناك نإف «ةرجه مهمدقأف اوس اسلا قوتك
 ك حتفلا دعب ةرجه ال هنأل رصتخملا يف ةرجملا ركذن مل امنإو .حيحصلا يف وهو
 .حيحصلا ثيدحلا يف

 ؛نيمتؤملا ىلع ال هيلع كلذ ناك مامإلا ةالص تلتخا اذإ اهنوك امأو
 مكلف اوباصأ نإف مكب نولصي ٠ : لَم هللا لوسر لاق ؛لاق ةريره يبأ ثيدحلف
 ةجام نبا جرخأو .هريغو يراخبلا هجرخأ .« مهيلعو مكلف اوأطخأ نإو ؛مهلو
 . هوجن دعس نب لهس ثيدح نم

 رباج ثيدحلف «هنيمي نعف دحاولا الإ مامإلا فلخ نيمتؤملا فقوم نوك امأو
8 0 

 ك رە . هللا
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 راسي نع ماقف رخآ ءاج مث هنيمب نع هلعجف يلو يبنلا عم ىلص هنأ » :هللادبع نبا
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 ناك دقو .حيحصلا يف وهو « هفلخ |هماقأ ىتح (هعفدف (هيديأب ذخأف يلو يبلا

 نانثالاو , مامإلا 7 نيمي نع دحاولا فقي «ةعابجلا يف هباحصأ لعفو ءهلعف اذه

 هنإ : بيسملا نب ديعس لاقو . كلذ بوجو ىلإ روهمجلا بهذ دقو .هفلخ داز اف

 . مامإلا فلخ فقي دحاولا نأ يعخنلا نع يورو .طقف بودنم

 تَّمَأ اهنأ» :ةشئاع لعف نم يور الف فصلا طسو ءاسنلا ةمامإ نوك امأو

 pT ا : فصلا طسو: تساقف اسلا

 نباو يعفاشلا هجرخأ «ةملس مأ نع كلذ لثم يورو . ماحلاو «ةبيش يبأ

 . يطقرادلاو « قازرلا دبعو « ةبيش

 نع هحيحص يف نابح نباو ,ةجام نباو ءدواد وبأو «دحأ هجرخأ امل .لضفأ فصلا ةنميمو 0

 .« فوفصلا نمايم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : :لاق هرم هللا لوسر نأ ةشئاع

 امك « لوألا فصلا يف فوقولا ةيلضفأ ةعابجلا ماكحأ نم ىلاعت هللا هظفح انخيش لفغأ دقو

 لوألا فصلا يف ام نوملعي ولو » :هيفو ليوط ثيدح يف ةريره ينأ نع يراخبلا هجرخأ

 وع هللا لوسر نأ » :ةيراس نب ضابرعلا نع هحيحص يف نابح نبا جرخأو .« هيلعاوّمهتسال

 ام يراوسلا نيب ةالصلا بنجت ةيعرشو .:ةرم يناثلا ىلعو ءاثالث مدقتملا فصلا ىلع يلصي ناك

 ريمأ فلخ انيلص ؛لاق دوم نب ديمحلا دبع نع هنسحو «يذمرتلاو «دواد وبأو . دمحأ هجرخأ

 يقتن انك » :كلام نب سنأ لاق انيلص الف « نيتيراسلا نيب انيلصف سانلا انرطضاف ءارمألا نم

 نيب ةالصلا نع ىهنن انك » :هححصو سنأ نع احلا جرخأو .« ي هللا لوسر دهع ىلع اذه

 نع ةجام نبا جرخأو .«فوفصلا اومتأو نيطاسألا نيب اولصت ال :لاقو ءاهنع درطنو يراوسلا

 درطنو يب هللا لوسر دهع ىلع يراوسلا نيب فصن نأ ىهنن انك » :لاق ةرق نب ةيواعم

 فصلاب مكيلع » :هعفري سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا جرخأو .لوهجم هدانسإ ينو « ًادرط

 لاق . يكملا فسوي نب ليعاممإ هيفو « يراوسلا نيب فصلاو مايإو ؛ةنميملاب مكيلعو ؛لوألا

 . كورتم : : يمثيما

 ةيرازفلا رحلا تنب ةمالس نع «ةجام نباو «دواد ونا هجرخأ امل ةمامالا نع عفادتلا هتيهاركو

 ال دجسملا لهأ عفادتي نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ » :لوقي لَم هللا لوسر تعمس ؛تلاق

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم . ه .« مهب ىلصي ًامامإ نودي

 نأ ًاضيأ دروو هللا هملس فلؤملا لوق دنع ثحبلا اذه رخآ ةيشاحلا هذه بتك ىلوألا :لوقأ

 .ه . لضفأو ىلوأ فصلا ةنمي فوقولا
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 كلام يبنأ ثيدحلف «ءاسنلا مث نايبصلا مث لاير رم الار
 ؛ مهفلخ نالغلاو ,ناملغلا مادق لاجرلا لعجي ناك لل ينلا نأ ١ :يرعشألا
 رهش هدانسإ يفو «دواد د ل هجرخأ « ناملغلا فلخ ءاسنلاو
 متبلاو وه ماق هنأ ) رنا ثيدح نم نيحيحصلا يف ام هديؤيو « بشوح نبا

f O O E r 
 لاق يلب يبنلا نأ ؛حيحصلا يف تباثلا يراصنالا دوعسم يبأ ثيدحلف « . ىهنلاو

 î «مهنولي نيذلا مث ,مهنولي نيذلا م . ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم !'' ينليل ٠
 نأ بحي او هللا لوسر ناك » :لاق ياسو يذموتاو «ةجام نب راو . دمحأ
 هنع اوذخأبل راصنألاو نورجاهملا هيلي

 دواد وبأ هاور الف ؛ للخلا اودسيو مهفوفص اووسي نأ ةعاجلا ىلع نوك امأو
 اوّدسو مامإلا اوطّسو » : هِي هللا لوسر لاق ؛لاق ةريره يلأ ثيدح نم
 اوسو لاف ر هلل لوسر نأ ؛سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« للخلا
 ا نيحيحصلا يف ًاضيأ هنعو . ( ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإف مكفوفص

 :« اولدتعاو اوّصارت» :لوقيف ريكي نأ لبق ههجوب انيلع لبقي او هللا لوسر
 هللا دابع» : . هيل لاق هنأ ؛ ريشب نب نارعنلا ثيدح نم حيحصلا يف تبثو

 .«مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ ؛مكفوفص نوستل

 ثيداحألا نم درو الف هيلي يذلا مث .لوألا فصلا نومتي مهنوك امأو
 هلأ ةنّسلاف ٠ كلذك مث هيلي يذلا مم لوألا فصلا مامتب لير م
 ثلاثلا فصلا يف فقي ال مث ,ةعس لوألا فصلا ينو يناثلا فصلا يف متؤملا فقي

 ىلوأ فصلا ةنمي فوقولا نأ » : ًاضيأ دروو .كلذك مث ؛ةوس يناثلا فصلا ينو
 .« لضفأو

 لع نونلا ةدش عم اهتابئابو «نونلا لبق ءاي ريغ نم نونلا ةفخو نيماللا رسكب ينليل :هلوق )١(
 . ريغصلا عماجلا ىلع يوانم .ه | .ديكأتلا
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 باب
 وى

 وهسلا دوجس

 دهشتو مارحإب هدعب وأ ملستلا لبق ناتدجس وه وهسلا دوجس

 يف كشللو ءاوهس ةمكر ولو ةدايزللو ,نونسم كرتل عرشيو ؛ليلحتو

 .متّوملا هعبات ماماالا دجس اذإو . ددعلا

 وأ ءةالصلا نم ملستلا لبق امإ « ريبختلا ىلع نوكي دوجسلا نوك امأ :لوقأ

أ هنع حصو ملستلا لبق دجس هنأ هنع حص هب ينلا نأ ههجوف «هدعب
 دجس هن

 نب نمح رلا دبع ثيدحف ۽ ؛ ملستلا لبق هنأ ىلع لدي امم هنع حص ام امأ . هدعب

 جدلا لومر ع لاف حفر یارانو دج هيه ع

 «ةدحاو اهلعجيلف ؟ نيتنثا مأ ىلص ةدحاوأ ردي ماف كدحأ كش ادا » :لوقي

 ًاثالث الث ردي مل اذإو ءنيتنثا اهلعجيلف ؟ًاثالث مأ ىَّلص نيتنثا ردي مل اذإو

 هتالص نم غرف اذإ دجسي مثءًاثالث اهلعجيلف ؟ًاعبرأ مأ ىلص

 ١ « حيحصلا يق وهام اهتم و ثيداحأ بابلا ينو « نيتدجس ماسي نأ لبق سلاج وهو

 يف مدحأ كش اذإ ١ : لل هللا لوسر لاق ؛ لاق يردخلا ديعس يأ ثيدحك

 ام ىلع نييلو ًابناج كشلا حرطيلف ؟ًاعبرأ مأ ثالث ىلص مك ءردي مف هتالص

 امأو . نيحيحصلا ريغ يف وه ام اهنمو . .«ملسي نأ لبق نيتدجس دجسي مث نقيتسا

 يف تباثلا نيديلا يذ ثيدحكف ميلستلا دعب هنأ ىلع لدي امم هنع حص ام

 وهو «دوعسم نبا ثيدحو . « ماس امدعب دجس ميوي هنأ » : هيف نإف «نيحيحصلا

 رحتيلف هتالص يف كدحأ كش اذإ » :ظفلب ًاعوفرم اهريغو نيحيحصلا يف

 : ةبعش نب ةريغملا ثيدحو .«نيتدجس دجسيل مث ماسيل مث هيلع متيلو باوصلا
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 نيتدجس دجس مث ماس هتالص نم غرف الف «طسوألا دهشتلا كرتف موقب ىلص هنأ»
 يذمرتلاو . دمحأ هاور .؛ يوب هللا لوسر انب عنص اذكه :لاقو «مّلسو
 رع يبنلا نأ » : اهريغ نيحيحصلا يف تباثلا دوعسم نبا ثيدحو .هححصو
 :اولاقف ؟كاذ امو ال :لاقف ؟ةالصلا يف ديزأ : هل ليقف ًاسمخ رهظلا ىلص

 دوجسلاب ةحرصملا ثيداحألا هذهف . ل ا

 يف يغبني هنكلو .كلذ عيمج زوجي هنأ ىلع لدت ؛هدعب ةراتو « يلستلا لبق ةرات

 دشرأ اف ملستلا لبق دجسيف «عراشلا هيلإ دشرأ اك لعفي نأ صوصنلا دراوم
 دعب هيف دوجسلا ىلإ دشرأ ايف ملستلا دعب دجسيو «ملستلا لبق هيف دوجسلا ىلإ

 اهتطسب دق بهاذم ةلأسملا فو . ةنس لكلاو ؛ ؛ رايخلاب وهف كلذ ادع امو « ميلستلا

 . ىقتنملا حرش يف

 هنأ » : هنع تبث دقف ليلحتو دهشتو مارحإب وهسلا دوجس نوك امأو
 نم هريغ ينو حيحصلا يف تباثلا نيديلا يد ثيدح يف اک «ماسو ربك
 ىلص لَم ينلا نأ ١ نيصح نب نارمع ثيدحلف ؛ دهشتلا امأو .ثيداحألا
 «هنسحو يذمرتلاو . دواد وبأ هجرخأ « ماس مث دهشت مث نيتدجس دجسف اهسف مه
 وحن يور دقو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو .ماحلاو «هححصو نابح نباو
 .ةشئاعو , دوعسم نباو «ةريغملا ثيدح نم كلذ

 دهشتلا كرتل لوب هدوجس ثيدحلف «نونسم كرتل عرشي هنوك امأو
 كلذ وجو . ١ فورعم هيف مالكلاو . ( ناتدجس وهس لكل » : ردو ظسوالا
 هيف وهسلا وس نا : دق هنأل ؛ًاوهس يلصملا هك رت نونسملا كلذ ناک اذا

 مغرتلا نوكي الو ؛ ؛ حيحصلا يف تباثلا ديعس يأ ثيدح يف اك ؛ناطيشلل مغرت
 دقو يلصملا لبق نم وهف دمعلا عم امأو ,ناطيشلا لبق نم هنأل ءوهسلا عم الإ

 . ةئسلا كلت باو هتاف

 .يفارمع .ه .فيعض دنسب ةجام نباو ,دواد وبأ هجرخأ 010

 .هررحمل .ه .هفعض ىلع عمجي مف مهضعب هححص دقو : تلق
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 نود امو , مدقتملا ثیدحللف ا ةعكر ولو ةدايزلل عرشی هنوك امأو

 . ىلوألاب ةعكرلا

 يف كش نم نأب ةحرصملا ةمدقتملا ثيداحألا هيفف ءددعلا يف كشلل امأو

 ۰ . وهسلل دجسو نيقيلا ىلع ىنب ددعلا

 .ةالصلا مامت نم كلذ نآلف 7 وهسلا دوجس يف همامال متؤملا ةعباتم امأو

 مامإلا ةعباتمب رمألا درو دقو . لرب ينلا دجس اذإ ةباحصلا دجسي ناك هنألو

 . قبس اک

 نإف « وهس مامإلا فلخ نم ىلع سيل » :اعوفرم رمع نع فيعض دنسب يقهيبلاو رازبلا جرخأو )١(
 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم «هفلخ نم ىلعو هيلعف مامالا اهم

 نيديلا يذ ثيدح هيلع لد ام اهليلد حص يتلا وهسلا دوجس عضاوم نم هللا هاقبأ انخيش لفغأ (؟)
 دجسو كرت اب ىتأ ماقلل ًادقتعم ةالصلا مات لبق مّلس نم نأ نم «نيحيحصلا يف تباثلا

 يف ةبشخ ىلإ ماق مث ماس مث نيتعكر ءاشعلا يتالص ىدحإ ىلص لرب ينلا نأ » : هيف نإف « وهسلل

 ناعرس جرخو هاهلكي نأ اباهف رمعو ركب وبأ موقلا يفو ءاهيلع هدي عضوف دجسملا مدقم
 تيسنأ هللا لوسر اي :لاقف نيديلا اذ يلب ينلا هوعدي لجرو ةالصلا ترصق :اولاقف «سانلا

 لثم دجسف رّبك مث ماس مث نيتعكر ىلصف تيسن دق ىلب :لاق .رصقت ملو سنا مل :لاقف ؟ةالصلا

 نم .ماسم ظفل اذهو «ةريره نا تنذخ نھ هارت رکو ةشأر عفر مث لوطا نأ وم

 | .ينارمعلا طخ

 سدق ىج ني نسحلا يدم ظخ نم اوهم ةاللا ف ةدايزلا قف: اذه لغو نق لاق دقو

 ر

 :لوقي نأ فنصملاب لوألا ناكف ةيعابرلا يف نيتعكر ىلع مالسلا هنم عقو وه ذإ :لمأت هيف
 .هررحمل . هه . خلا ناصقنلاو ةدايزللو
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 باب
 تئاوفلل ءاضقلا

 ناك نإو ؛ىضقي نأ قحأ هللا نيدف ءرذعل ال ًادمع كرتلا ناك نإ
 يفف ديعلا ةالص الإ ءرذعلا لاوز تقو يف ءادأ لب ءاضقب سيلف «رذعل
 . هيناث

 بهذف ءرذعل ال ةكورتملا تئاوفلا ءاضق يف معلا لهأ فلتخا دق :لرقأ
 ضعبو «مزح نباو «يرهاظلا دواد بهذو . ءاضقلا بوجو ىلإ روهمجلا
 مساقلا نع ةياورو , ذاتسالاو يداحلا ينبا نع رحبلا يف هاكحو « يعفاشلا باحصأ

 نم هكرت ام مُثإِب ءاب دق لب .روذعملا ريغ دماعلا ىلع ءاضق ال هنأ ىلإ رصانلاو

 ليلدب روهمجلا تأي ملو «ةيميت نب نيدلا يقت مالسإلا خيش بهذ هيلإو «ةالصلا
 ثيدح يف درو ام الإ ةنس الو باتك نم مهل ًاليلد دجأ مو كلذ ىلع لدي
 ثيدح وهو «« ىضقي نأ قحأ هللا نيدف » : ل ينلا اه لاق ثيح ةيمعثخلا

 اذهف .بابلا اذه لمشي ام فاضملا ردصملا هديفي يذلا مومعلا نم هيفو « حيحص
 يفكي ءاضقلا له .لوصألا لهأ فلتخا دقو .هاوس نيبجوملا يديأب سيل ليلدلا

 . ءاضقلا بوجو ىلع لدي ديدج ليلد نم دب ال مأ ؟يضقملا بوجو ليلد هيف
 ريغ لقتسم فيلكت وه ءاضقلا باجيإ نأل ,ديدج ليلد نم دب ال هنأ قحلاو
 .ًادمع رذع ريغل ةكورتملا ةالصلا وه فالخلا لحو . ءادألا فيلكت

 لاتقلا ةمحالمب لاغتشا وأ نايسن وأ وهس وأ مون نم رذعل كرتلا ناك اذإ امأو
 ةكورتملا ةالصلا كلت ةيدأت بجي هنإف .ةفياسملاو فوخلا ةالص ناكما مدع عم

 نَم ٠ : ثيداحأ كلذ ديفي اك ءادأ هيف اهلعفو ءاهتقو كلذو .رذعلا لاوز دنع

 لوأ يف تمدقت دقو ,«اهركذي نيح اهتقوف ءاهنع اهس وأ .هتالص نع مان
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 تقو ال ءادألا تقو وه كلذ نأ قحلاو .فالخ كلذ يفو .ةالصلا باتك

 تقو يلصملا اهنع مان يتلا وأ ةيسنملا ةالصلا تقو نأ هيَ هنم حيرصتلل ؛ ءاضقلا

 امك لاتقلاب هلاغتشال ةالصلا كرتي نمك وهسو مون ريغل ةكورتملا امأو .ركذلا

 امو رصعلاو رهظلا ةالص نع قدنخلا موي هباحصأو لل ينلا لغش قف س

 يلأ ثيدح نم يئاسنلاو دحأ هجرخأ اك ؛ليللا نم يوه دعب الإ (هآلص

 رصعلا لب ؛ رهظلا ركذ هيف سيلو « رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو «ديعس

 موي مويلا كلذ نأب ماعلا مدع وهو ءرذعل ةكورتملا ديعلا ةالص نوك امأو

 لصح اذإ تقولا جورخ دعب ديعلا موي يف لعفت الو يناثلا مويلا يف لعفت , ديع .

 مع هنأ و :هل ةمومع نع سنأ نب ريمع ثيدحلف « ديع موي مويلا كلذ نأب ماعلا

 لوسر دنع اودهشف راهنلا رخآ نم بكر ءاجف ؛ اماص اوحبصأف ا

 نأو ؛مهموي نم اورطفي نأ سانلا رمأف .سمألاب لالهلا اوأر مهنأ هيوم هللا

 . ةجام نباو . يئاسنلاو «دواد وناو «دجحأ هجرخأ .( دغلا نم مهديعل اوج رخ

 .مزح نباو «نكسلا نباو «رذنملا نبا هححصو «هحيحص يف نابح نباو

 . مارملا غولب يف رجح نباو « يباطخلاو



 ةعمجلا ةالص

 رئاسك يهو «ضيرملاو رفاسملاو دبعلاو ةأرملا الإ فلكم لك ىلع بجت
 .رهظلا تقو اهتقوو ءاهلبق نيتبطخلا ةيعورشم يف الإ اهفلاخت ال تاولصلا
 .نيتبطخلا لاح تصني نأو «سانلا باقر ىطختي الأ اهرضح نم ىلعو
 ةعكر كردأ نمو «مامإلا نم وندلاو لمجتلاو بيطتلاو ريكبتلا هل بدنو

 001 .ةصخر ديعلا موي يف يهو ءاهكردأ دقف اهنم
 كلذب حرص دقو «هناحبس هللا ضئارف نم ةضيرف ةعمجلا ةالص :لوقأ

 مه هيَ هنأ » :ثيدحك ةرهطملا ةنسلا نم حص امو ؛ لجو زع هللا باتك

 «دوعسم نبا ثيدح نم حيحصلا يف وهو ««اهنع فلختي نم قارحإب
 ىلع هللا نمتخيل وأ ؛ تاعمجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل » :ةريره يلأ ثيدحكو

 ةصفح ثيدح كلذ نمو «هريغو ماسم هجرخأ «نيلفاغلا نم ننوكيل مث « مهبولق
 .حيحص دانسإب يئاسنلا هجرخأ .« ملتح لك ىلع بجاو ةعمجلا حاور ؛ :ًاعوفرم
 وبأ هجرخأ .«ماسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا» :باهش نب قراط ثيدحو
 ىلإ هيف هللا اهعرش يذلا تقولا نم يلب ينلا اهيلع بظاو دقو .يتأيسو دواد
 لاقو ؛نيع ضرف اهنأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكح دقو ؛ لجو زع هللا هضبق نأ
 عجأ :ىينغملا يف ةمادق نبا لاقو .ةمألا عامجإب ضرف ةعمجلا :يبرعلا نبا

 وأ ؛نايعالا ضورف نم يه له فالخلا امنإو ,ةعمجلا بوجو ىلع نوملسملا
 . بصي مو أطخأ دقف ةعمجلا ةيضرف يف عزان نمو «تايافكلا ضورف نم

 ةا م: فيدختلف + ضيزملاو نفاشملاو كيعلاو ةأرملا لغ بحت 9 اہنوک امأو

 وأ يبص وأ ةأرما وأ كولم دبع ةعبرأ الإ ةعامج يف ماسم لك ىلع بجاو قح
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 دقو « هيل ينلا نع «باهش نب قراط ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ « ضيرم

 ريغ هححصو :ظفاحلا لاق ؛ىسوم يلأ نع قراط ثيدح نم ماحلا هجرخأ

 لاقم نيثيدحلا يفو «رفاسملا ركذ رباج ثيدحو ةريره يلأ ثيدح يفو ؛ دحاو

 عمس نم ىلع ةعمجلا نأ درو دقو «ءادنلا عمسي ال رفاسملا نأ بلاغلاو .فورعم

 . دواد يلا دنع ورمع نبا ثيدح يف ا ؛ ءادنلا

 هنوكلف .اهلبق ةبطخلا ةيعورشم يف الإ اهفلاخت ال تاولصلا رئاسك اهنوك امأو

 ام در ىلإ ةراشإ مالكلا اذه يفو كلذ ريغ يف اهفلاخت اهنأ ىلع لدي ام تأي مل

 . صوصخملا ددعلاو « عماجلا رصملاو مظعألا مامإلا اهبوجو يف طرتشي هنإ :ليق

 الصف .اهبوجو نع الضف «اهبابحتسا ديفي ليلد اهيلع لدي مل طورشلا هذه نإف

 [هريغ هيف نكي مل ناكم يف ةعمجلا نالجر ىلص اذإ لب .ًاطورش اهنوك نع
 نإو ؛ةنّسلاب المع دقف ا(هدحأ بطخ ناف .امهيلع بحي ام العف دقف .ةعامج

 نم ًابيرق روكذملا باهش نب قراط ثيدح الولو ؛طقف ةنس يهف ةبطخلا اكرت
 هرم هنمز يف اهتماقإ مدع نمو « ةعامج يف هنوكب ماسم لك ىلع بوجولا دييقت
 . تاولصلا نم اهريغك ًائزجي ىدارف اهلعف ناكل ةعامج ريغ يف

 اهنأ ىلع لدي ام درو دقو .هنع الدب اهنوكلف رهظلا تقو اهتقو نوك امأو

 للو ناك هنأ » :هنع ىلاعت هللا يضر سنأ ثيدح يف امك «لاوزلا لبق ءىزجت

 ثيدح نم هلثمو «حيحصلا يف وهو « نوليقي ةلئاقلا ىلإ نوعجري مث ةعمجلا ىلصي

 ينلا نأ ١ : رباج ثيدح نم حيحصلا يف تبثو «نيحيحصلا يف دعس نب لهس

 « سمشلا لوزت نيح اهنوحيريف مملاج ىلإ نوبهذي مث ةعمجلا ىلصي ناك ميل
 دمحأ كلذ ىلإ بهذ دقو «سمشلا لاوز لبق اهولص مهنأب حيرصتلا هيف اذهو

 .رهظلا تقو لوأ اهتقو لوأ نأ ىلإ روهمجلا بهذو ؛ قحلا وهو «لبنح نبا

 ثيدحلف «ةعمجلا موي سانلا باقر ىطختي لأ اهرضح نم ىلع نوك امأو

 لل ينلاو ةعمجلا موي سانلا باقر ىطختي لجر ءاج :لاق رسب نب هللادبع
 تاو و ةحأ هجرخأ .( تيذا دقف سلجا ) : هوم هللا لوسر هل لاقف ؛ بطخي

 مما
~~ 
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 مقرألا يبأ نب مقرأ ثيدحلو «هريغو ةيزخ نبا هححصو «يئاسنلاو « دواد
 ةعمجلا موي سانلا باقر ىطختي يذلا » :لاق ييي هللا لوسر نأ .يموزخملا

  هءاعمأ يأ «رانلا يف هبصق راجلاك مامإلا جورخ دعب نينثالا نيب قرفيو

 : اهنم « ثيداحأ بابلا يفو .لاقم هدانسإ يفو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هجرخأ
 نم :  يلوم هللا لوسر لاق ؛لاق ةجام نباو يذمرتلا دنع سنأ نب ذاعم نع

 . ًاضيأ سنأو نامثع نعو .« نهج ىلإ ًارسج ذختا ةعمجلا موي سانلا باقر ىطخت

 :لاق يل ينلا نأ ؛ةريره يلأ ثيدحلف ؛نيتبطخلا لاح تصني هنوك امأو

 يف يهو «توغل دقف بطخي مامإلاو تصنأ ةعمجلا موي كبحاصل تلق اذإ »

 نم اند نم » :لاق ىلع ثيدح نم دواد وبأو دمحأ جرخأو. هريغو نيحيحصلا

 دقف هص لاق نمو « رزولا نم لفك هيلع ناك .تصني ملو عمتسي ملو اغلف مامإلا

 هدانسإ ينو .؛ لوب مكيبن تعمس اذكه :لاق مث هل ةعج الف اغل نمو اغل
 . 2) ةباحصلا نم ةعامج نع ثيداحأ بابلا ينو .لوهجب

 نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدحلف «ريكبتلا بدني هنوك امأو

 برق امنأكف حار مث ةبانجلا لسغ ةعمجلا موي لستغا نم » : لاق للو هللا لوسر
 ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو .ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو «ةندب

 لصفلاو « املاح مايقلا يهو ؛نيتبطخلا ماكحأ هليلد حص امم ىلاعت هللا هاقبأ فنصملا انخيش لفغأ 01(

 مث ءًايئاق بطخي ناك ريلي يبنلا نأ و رباج نع ىلاعت هللا هجر ماسم هجرخأ امل . دوعقلاب |هنيب
 هلل دمحلا ىلع اهلاتشاو .بذك دقف ًاسلاج بطخ هنأ كأبنأ نمف « [ئاق بطخيف موقي مع «سلجب

 لل ينلا ةبطخ تناك » :لاق رباج نع هللا هجر ماسم هجرخأ امل ءنآرقلا ةوالتو هيلع ءانثلاو
 شيج رذنم هنأك ىتح هبضغ دتشاو هتوص الع دقو موقي مث هيلع ينثيو هللا دمحي .ةعمجلا موي

 رشو دمج يده يدهلا ريخو هللا باتك ثيدحلا ريخ ناف دعب امأ :لوقيو .مكاسم وأ مكحبص
 ! .« اهتاثدحم رومالا

 # ديجَملا نآرقلاو ق تذخأ امو :تلاق ةثراح تنب مشاه مأ نع ًاضيأ ماسم جرخأو

 ءارهريصقتو « سانلا بطخ اذإ ربنملا ىلع عج لك اهؤرقي يلب هللا لوسر ناسل نع الا

 :لوقي يله هللا لوسر تعمس :لاق رساي نب راع نع ًاضيأ ىلاعت هللا همحر ماسم هجرخأ ال

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم « ههقف نم ةنئم هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ ١
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 نمو ؛ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو .نرقأ اشبك بّرق امأكف

 ةكئالملا ترضح مامإلا جرخ اذإف «ةضيب بّرق امنأكف سماخلا ةعاسلا يف حار

 . ريكبتلا ةيعورشم يف ثيداحأ بابلا يفو .« ركذلا نوعمتسي

 :لاق م يبنلا نع ديعس يأ ثيدحلف ؛ لمجتلاو بيطتلا ةيعورشم امأو

ط هل ناك نإو .هبايث حلاص نم سبليو ةعمجلا موي لسغلا مسم لك ىلعو
 بي

 موي لسغلا » : ظفلب نيحيحصلا يف وهو «دواد وبأو ءدجحأ هجرخأ .« هنم سم

 دمحأ جرخأو .« دجو نإ ابيط سمي نأو نتسي نأو ماتم لك ىلع بجاو ةعمجلا

 ينلا لاق ؛لاق هنع هللا يضر يسرافلا نالس ثيدح نم .(هريغو يراخملاو

 نم نهديو رهط نم عاطتسا اب رهطتيو ةعمجلا موي لجر لستغي ال٠ : ل

 يلصي مث ؛نينثا نيب قرفي الو . دجسملا ىلإ حوري مث ؛ هتيب بيط نم سمي وأ هنهد

 سمج ىلإ ةعمجلا نيب ام هل رقغ الإ ملكت اذإ مامإلل تصني مث ءهل هللا بتك ام

 هللا لوسر تعمس : .لاق ؛ بويأ يآ ثیدح نم هريغو دمحأ جرخأو . «ىرخألا

 سبلو «هدنع ناك نإ بيط نم سمو «ةعمجلا موي لستغا نمو : : لوقي يَ
 نم

 ذؤي لو «هل ادب نإ عكريف دجسملا يتأي ىتح ةنيكسلا هيلعو جرخ مث «هبايث نسحأ

 ةعمجلا نيبو اهنيب امل ةرافك ناك , ىلصي ىتح همامإ جرخ اذإ تصنأ مث ًادحأ

 . ثيداحأ بابلا يفو «تاقث هدانسا لاجرو .« ىرخألا

 ؛دواد يلأو دمحأ دنع ةرمس ثيدحلف «مامإلا نم وندلا بدني هنوك امأو

 لازي ال لجرلا نإف «مامإلا نم اونداو ركذلا اورضحا » :لاق هيلع ينلا نا

 . ثيداحأ بابلا ينو . . عاطقنا هدانسا يفو « اهلخد نإو ةنجلا يف رخؤي ىتح دعامتي

 . لسغلا باب يف هيلع مالكلا مدقت دقو ,لسغلا ةعمجلا موي عرشي ام ةلج نمو

 كدا نو ةيدحتن امك ردا دقق ةعمجلا نم ةعكر كردأ نم نوك امأو

 ريصي ةريثك قرط هلو .« هتالص تمت دقو ىرخأ اهيلإ فضيلف ةعمجلا نم ةعكر

 نم طرشب ةبطخلا تسيلو ؛تاولصلا رئاسك اهنأ انمدق دقو ءهربغل ًانسح اهب

 _ تحضوأ دقو .ةبطخلا كاردإ ىلع ةالصلا كاردإ فقوتي ىتح ةعمجلا طورش
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 يف هيلإ جاتحي ام ىلع ةلمتشم مالعألا ضعب عم تعقو ةلوطم ثاحبأ يف لاقملا

 . ادج ديفم وهف كلذ ىلإ عجريلف « ثحبلا اذه

 وم ينلا نأد :مقرأ نب ديز ثيدحلف ؛ةصخر ديعلا موي يف اهنوك امأو
 ( عمجيلف عمجي نأ ءاش نم : :لاقف ةعمجلا يف صخر مث ةعج موي يف ديعلا ىلص

 نسب يلع هححصو «ڳاحلاو «يئاسنلاو ,ةجام نباو « دواد وب وبأو دچا ةجرخا
 ينلا نع ةريره يأ ثيدح نم ماحلاو ةجام نباو دواد وبأ جرخاو «ينيدملا
 انإو ةعمجلا نم هأزجأ ءاش نمف ,ناديع اذه مكموي يف عمتجا » :ل لاق هنأ ؛ ميل
 بابلا يفو . 2 ديلولا نب ةيقب ًاضيأ هدانسإ ينو «لاسرإلاب لعأ دقو .« نوعمم
 لمشت صيخرتلا ثيداحأ رهاظو . اهريغو ريبزلا نباو سابع نبا نع ثيداحأ
 ماب بزا 9 أ دواد باد ىور لب < ء لصي مل نمد ريعلا ىلص نم

 . 90 لاقم ا يفو ةنّسلا باصأ

 ثيدح اذه :هجارخإ دعب ماحلا لاقو .ثيدحتلاب ًاحرصم هللا همحر ةبعش نع هاور هنكل )١(
 طخ نم نيروهشملا نع ىور اذإ هقدص يف فلتخي مل ةيقب نإف ءمسم طرش ىلع حيحص
 .ينارمعلا

 نع «دمم نب طابسا نع .يلجبلا فيرط نب دم نع ءدواد وبأ هچرخا روك دلا ثيدحلا (©)
 لوأ ةعمج موي يف ديع موي يف ريبزلا نبا انب ىلص» : :لاق حابر يأ نب ءاطع نع < :نكسعألا

 . كلذ هل انركذ مدق الف فئاطلاب سابع نبا ناكو ؛انيلإ جرخي مف ةعمجلا ىلإ انحر مث .راهنلا
 يروثلا يف فعض امنإ دمحم نب طابساو «حيحصلا لاجر مهلك ءالؤهو .؛ ةنسلا باصأ :لاقف
 رطفلا موي عمتجا » : ءاطع لاق ؛لاق جيرج نبا نع مصاع يبأ نع فلخ نب ىبحي نعو ؛طقف

 نيتعكر امهالصف ًاعيمج اهعمجف « موي يف اعمتجا ناديع :لاقف ريبزلا نبا دهع ىلع ةعمجلا مويو
 وه مصاع ابأ نإف ءًاضيأ حيحصلا لاجر مهلك ءالؤهو .« رصعلا ىلص ىتح اهيلع دزي مو ةركب
 / نكي ملا ثيدح رباج نع ءاظع ةجرت نم جيرج نبا ةجرت يف فارطالا يف يزملا لاق .ليبنلا

 دمش نعو «ماشه نع ىسوم نب يهاربإ نع « نيديعلا يف - ح «  ىحضالا الو رطفلا موي ندؤي
 نب دمع ثيدح يفو ؛سابع نباو رباج نع ءاطع نع هب هنع [هالك ؛قازرلا دبع نع عفار نبا

 وير بيج موز عيتحاو تردخا : ريبزلا نبا نع ءاطع ةمجرت يف لاق مث ءريبزلا نبال ةضق عقار

 .ةالصلا يف دواد وبأو .فوقوم ثيدحلا ؛ اعمتجا ناديع :لاقف ريبزلا نبا دهع ىلع رطف
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ê ھه 

 نيديعلا ةالص

 سمح ةيناثلا يفر :ةءارقلا لبق تاريبكت عبس ىلوألا يف «ناتعکر يه

 دلبلا جراخ ىلإ جورخلاو لمجتلا بحتسيو ءاهدعب بطخيو ؛كلذك

 اهتقوو ,.ىحضألا نود رطفلا يف جورخلا لبق لكألاو ,قيرطلا ةفلاخمو

 . ةماقإ الو اهيف ناذأ الو ءلاوزلا ىلإ حمر ردق سمشلا عافترا دعب

 «بوجولا قحلاو ؟ال مأ ةبجاو ديعلا ةالص له ماعلا لهأ فلتخا دق :لوقأ

 لو هرمأ ثيدح يف اک < .اهيلإ جورخلاب انرمأ دق اهل هتمزالم عم يلوي هنأل

 ثيدح وهو .لالهلا ةيؤرب بكرلا هربخأ نأ دعب مهالصم ىلإ اودغي نأ سانلل

 هيوم هللا لوسر انرمأ» : :تلاق ةيطع مأ ثيدح نم حيحصلا يف تبثو «حيحص

 ضيحلا امأف «« رودخلا تاوذو ضيحلاو قتاوعلا « ىحضألاو رطفلا يف جرخن نأ

 رمألا يضتقي جورخلاب رمألاو ؛نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيو ةالصلا نلزتعيف

 نع جيرج نبا ةجرت يف قازرلا دبع ثيدحو ؛ًاضيأ فلس ابك فلخ نب ىبحي قيرط نم هقاسو =

 باصأ :سابع نبا لوقو ريبزلا نبا لعفو « ىقتنملا حرش يف انخيش لاق .معن .رباج نع ءاطع
 ناف مهو اذهو .لوهجم وهو ةلمر يبأ نب سايإ هدانسإ يفو تشي ال .ءرذنملا نبا لاق ؛ ةنسلا

 «ةجام نباو «دواد يأ ننس يف اك .مقرأ نب ديز ثيدح دانسإ يف وه امنإ روكذملا ًاسايإ
 ثيدح هقايس دعب لاق هنإف «صيخلتلا ةرابع هب ىدانت يذلا وهو احلا كردتسمو «يئاسنلاو

 : ءاطع ثيدح نم ماحلاو «دواد وبأو ,يئاسنلا هاورو ءانخيش هلقن اك هيجرخمو مقرأ نب ديز

 اذه :رذنملا نبا لاق .«ةنسلا باصأ » :لاقف سابع نبا لأس هنأو «كلذ لعف ريبزلا نبا نأ

 نم انخيشل عقو مهولا لعلو ؛لوهجم ديز نع هيوار ةلمر أ قب د سايإو .تشي ال ثيدحلا

 دقو .خلا سايإو :هلوق هب رعشي اك «ديز ثيدح ىلإ يهو ء ءاطع ثيدح ىلإ ةراشإلا لعج

 . ىلاعت هللا هملس ينارمعلا طخ نم . ملعأ هللاو . ىقتنملا حرش يف هنيعب انخيشل مهولا اذه عقو
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 . ءاسنلا نم ىلوأ كلذب لاجرلاو «باطخلا ىوحفب اهل رذع ال نمل ةالصلاب

 سه ةيناثلا يفو ةءارقلا لبق تاريبكت عبس ىلوألا يف ريبكتلا نورك اهأو

 يف رّبك يلو ينلا نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلف ؛كلذك
 نباو دمحأ هجرخأ .« ةيناثلا يف ًاسمخو ىلوألا يف ًاعبس «ةريبكت ةرشع ىتنثا ديع

 لقنو .حلاص هدانسا : يقارعلا لاق .هذه ىلإ بهذأ انأ :دمحأ لاقو .ةجام

 ةياور يفو ؛حيحص ثيدح هنإ :لاق هنأ يراخبلا نع ةدرفملا للعلا يف يذمرتلا

 ةرخآلا يف سمخو ىلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا :ينطقرادلاو «دواد يبأل

 جرخأو  يراخبلا هححص دقو ؛حلاص ثيدحلا دانسإو « اههيتلك |مهدعب ةءارقلاو

 يف « نيديعلا يف ربك < هيوم ينلا نا » ينزملا فوع نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا
 يذمرتلا هنسح دقو .«ةءارقلا لبق اس ةيناثلا يفو ؛ةءارقلا لبق ًاعبس ىلوألا

 هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثك هدانسإ يف نأل هنيسحت هيلع ركنأو
 . ىهتنا .اهريغو دهاوشب ا لا

 باتك يف لاق دقف «يراخبلا كلذ عبت امنإ يذمرتلا نإ : يقارعلا لاق

 اذه يف سيل : :لاقف ,ُثيدحلا اذه نع .ليعامسإ نب دمحم تلأس :ةدرفملا للعلا

 . ىهتنا : لوقأ هبو  هنم حصأ ءيش بابلا

 .يدع نباو « ىنطقرادلا هجرخأو ؛ةءارقلا ركذ نودب ةجام نبا هجرخأ دقو

 لاق . E ل ا داما ‹ يقهيبلاو

 ةخسن هل :نابح نبا لاقو .ٌبذكلا ناكرأ نم نكر هنإ :دواد وبأو يعفاشلا
 نذؤملا .ظرقلا دعس ثيدخ نم ةجام نبا جرخأو .هدج نع هيبأ نع ةعوضوم

 .ةرخآلا يفو. ةءارقلا لبق ًاعبس ىلوألا يف ؛ نيديعلا يف رّبكي ناك يو ينلا نأو

 دهشت ثيداحأ بابلا يفو ,فيعض هدانسإو : يقارعلا لاق ؛ةءارقلا لبق اخ

 . اهحجرأ اذه بهاذم ةرشع ةلأسملا يفو .هب جاجتحالل حلصي عيمجلاو ؛ كلذب

 ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف تبث الف .تاولصلا دعب ةبطخلا نوك امأو
 ىلإ ىحضألاو رطفلا موي جرخي : هللا لوسر ناک » :لاق .ديعس يبا
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 سانلاو سانلا لباقم موقيف «فرصني مث ةالصلا هب أدبي ءيش لوأو ؛ىّلصملا

 عطقي نأ ديري ناك نإو .مهرمأيو مهيصويو مهظعيف < .مهفوفص ىلع سولج

 ماسم دنع رباج ثيدح نم بابلا يفو . .« فرصني مث هب رمأ « ءيشب رمأي وأ ءأثعي

 . كلذ هيلع ركنأو «ناورم ديعلا يف ةالصلا لبق بطخ نم لوأو ؛هريغو

 : لاق . بئاسلا نب هللادبع لال نباو دواد وبأو يئاسنلا جرخأو

 بطخن نأ ديرن انإ :لاق ةالصلا ىضق املف < ديعلا يلب هللا لوسر عم تدهشو

 .« بهذيلف بهذي نأ بحأ نمو «سلجيلف ةبطخلل سلجي نأ بحأ نمف

 نأ » نيحيحصلا يف تبث دقف «بايثلاب لمجتلا ديعلا يف بحتسي هنوك امأو

 : لاقف مَع ينلا اهب ىتأف اهذخأف «عابت قربتسا نم قوسلا يف ةّلح دجو رمع

 ال نم سابل اذه اإ :لاقف «دفولاو ديعلل اهب لمجتف هذه عتبا هللا لوسر اي

 دم نب رفعج نع .دمخ نب مهاربإ هخيش نع يعفاشلا جرخاو .« هل قالخ

 خيشو ١. ديع لك يف ةربح درب سبلي ناك يو يبنلا نأ ٫ هدج نع .هيبأ نع

 نع ؛ دم نب رفعج نع ؛تلصلا نب ديعس هعبات دق هنكلو : فيعض يعفاشلا

 نع ةميزخ نبا جرخأو ؛ يناربطلا هجرخأ «هلثم سابع نبا نع «هدج نع «هيبأ

 .«ةعمجلا يفو نيديعلا يف رمحألا دربلا سبلي ناك يب يبنلا نأ: راج

 . كلذ ىلع ا هتبظاوملف «دلبلا جراخ ىلإ جورخلا بحتسي هنوك امأو

 دنع ةريره يبَأ ثيدح يف اك « عقو رطل دجسملا يف ديعلا ةالص هيَ مهب ىَلصو
 . لوهج هدانسا يفو .مكاحلاو ,ةجام نباو «دواد يأ

 : لاق هريغو يراخبلا دنع ةريره يأ ثيدحلف « قيرطلا ةفلاخم بامحتسا امأو

 نباو «دواد وبأ جرخأو .« قيرطلا فلاخ ديع موي ناك اذإ م يبنلا ناك »

 . ركذ ام ريغ ثيداحأ بابلا يفو . رمع نبا ثيدح نم هوحن ةجام

 يف تبث الف ءىحضألا نود رطفلا يف جورخلا لبق لكألا بابحتسا امأو

 لكأي ىتح رطفلا موي ودغي ال وع ينلا ناكر :لاق سنأ ثيدح نم حيحصلا

 نابح نباو «ةجام نباو «يذمرتلاو , دمحأ هجرخأو .«ًارتو نهلكأيو تارمت

11¥ 



 ال يم هلا لوسر ناك » :لاق ةديرب ثيدح نم يقهيبلاو  ماحلاو , ينطقرادلاو
 : دمحأ دازو . ' عجري تح ىحضالا موي لكأي الو «لكأي ىتح رطفلا موي ودغي

 . ثيداحأ بابلا يفو .« هتيحضأ نم لكأيف ١

 دمحأ هجرخأ الف ؛لاوزلا ىلإ حمر ردق سمشلا عافترا دعب اهتقو نوك امأو
 هللا لوسر ناك » :لاق بدنج ثيدح نم يحاضألا باتك يف ءانبلا نسحلا نبا
 .«حمر ديق ىلع ىحضألاو ؛نيحمر ديق ىلع سمشلاو رطفلا موي انب يلصي هيَ
 هللا لوسر بحاص رسب نب هللادبع ثيدح نم ةجام نباو «دواد وب جرخاو

 :لاقو مامإلا ءاطبإ ركنأف ىحضأ وأ رطف «ديع موي سانلا عم جرخ هنأ و : 0
 . ديعلا ةالص تقو نيح يأ « حيبستلا نيح كلذو ؛« هذه انتعاس انغرف دق

 وهو مزح نب ورمع ىلإ بتك < لل ينلا نأ ٫ : السرم يعفاشلا ار
 خيش دمحم نب ميهاربإ هدانسإ يفو .« رطفلا رخأو ىحضألا لّجع نأ :نارجنب
 ال تناك نإو ثيداحألا هتدافأ ام ىلع عامجإلا عقو دقو فبعض وهو يعفاشلا
 ناك اذإو «سمشلا لاوزف نيديعلا ةالم» تقو رخآ امأو .ةجحلا اهلثمب موقت
 هرمأ ثيدحف « ماعلا لهأ ضعب لاق امك لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب نم ودغلا

 دعب يهو : رحبلا يف لاق . كلذ ىلع لدي مهالصم ىلإ اودغي نأ بك رلل هلي

 . ًافالخ هيف فرعأ الو «لاوزلا ىلإ سمشلا طاسبنا

 نب رباج ثيدح نم حيحصلا يف تبث الف ؛ةماقإ الو اهيف ناذأ ال هنوك امأو
 الو ناذأ ريغب نيديعلا « نيترم الو ةرم ريغ لوب ينلا عم تيلص » :لاق «ةرمس
 رطفلا موي نذؤي نكي مل» : :لاق هنا ؛ سابع نبا نع نيحيحصلا يف تبثو ؛ةماقإ
 , © ثيداحأ بابلا يفو . « ىحضألا موي الو

 .هررحمل ه .بكرلا ربخ لجأل ًاعيمج سانلل عقو رمألا نأل - بكرلل - -فذح ىلوألا )١(
 يراخبلاو دمحأ هجرخأ امل « اهدعبو اهلبق ةالصلا كرت ةيعورشم ىلاعت هللا هاقبأ انخيش لفغا )۲)

 الو اهلبق لصي مل نيتعكر ديعلا ىلص يوب ينلا نأ : ركذ سابع نبا نع ننسلا لهأو ماسمو
 يذمرتلاو .ماحلاو ,دجأ جرخاو .هوحن ديعس يبأ نع .ةجام نباو « ماسم جرخأو . « أاهدعب

 موي ةالص الو ًاعوفرم ورمع نب هللادبع ثيدح نم دمحأ جرخاو . .هوحن رمع نبا نع هححصو
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 باب
 فوخلا ةالص

 دتشا اذإو ,ةئزجم اهلكو ةفلتخم تافص ىلع ُب هللا لوسر اهالص دق

 ولو ةلىف ريع ىلإ ولو لجارلاو بك ارلا اهالص لاتقلا محتلاو فوخلا

 ظ . ءاميالاب

 : ليقو ؛ رشع ةتس ىلع : ليق . ةفلتخم ءاحنأ ىلع تدرو دق فوغلاةالص: لوقأ

 . عاونأ اهنم حص دقو . كلذ نم لقأ ليقو . رشع ةينامث : ليقو «رشع ةعبس ىلع

 موقللو عبرأ مل ينلل ناكف «نيتعكر ةفئاط لكب ىّلص هنأ ؛ اهنمف

 . رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف ةتباث ةفصلا هذهو .ناتعكر

 هذهو .ةعك ر موقللو ناتعكر هل ناكف «ةعكر ةفئاط لكب ىلص هنأ :اهنمو

 . تاقث هلاجر دانسإب ىئاسنلا اهجرخأ ةفصلا

 مث اوعفرو عفرو اوعكرو عكرو اوربكو ربكف ًاعيمج مهب ىلص هنأ ١ : اهنمو

 مث ,اوماقو دوجسلاب رخؤملا فصلا ردحنا « هيلي يذلا فصلاو دوجسلا يلو ىنلا

 دق هنكلو ءىلوألا ةعكرلاك اولعفو مدقملا فصلا رخأتو رخؤملا فصلا مدقت

 هذهو « ًاعيمج يلوم ينلا ملس م ءارخؤم مدقملاو ًامدقم رخؤملا فصلا راص

 يبأ ثيدح نمو «رباج ثيدح نم هريغو .هللا همحر ماسم حيحص يف ةتباث ةفصلا

 . ىئاسنلاو دواد يبأو دمحأ دنع ىقرزلا شايع

 .ه .ينارمعلا طخ نم .« اهدعب الو اهلبق ديعلا =

 .هررحمل . اذه ورمع نب هللادبع ثيدح دنس يف رظني : يقتنملا عرش يف انخيش لاق :تلق
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 ةهجاوم ىرخألا ةفئاطلاو ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب ىّلص يلوي هنأ » : اهنمو
 مث كئلوأ ءاجو ءودعلا ىلع نيلبقم مهباحصأ ماقم يف اوماقو اوفرصنا مث ودعلل
 يف ةتباث ةفصلا هذهو .«ةعكر ءالؤه ىضق مث ؛مّلس مع ةعكر يير ينلا ىلص

 . رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا .

 .ودعلا لباقم ىرخأ ةفئاطو ؛ ةفئاط ف يبنلا عم تماق اهنأ» :اهنمو
 مث ىودعلا لباقم نيذلاو هعم نيذلا ًاعيمج اوربكف ربكف ؛ةلبقلا ىلإ مهروهظو

 هيلت يتلا تدجسف دجس 9 « هعم يتلا ةف ةفئاطلا تعكرو ةدحاو ةعكر عكر

 ودعلا ىلإ اوبهذف هعم ىتلا ةفئاطلا تماقو ماق مث ءودعلا لباقم مايق نورخآلاو
 لوسرو .اودجسو اوعكرف «ودعلا لباقم تناك يتلا ةفئاطلا تلبقأو .مهولباقو

 اودجسو دجسو ؛هعم اوعكرف «ىرخأ ةعكر عكرف اوماق مث ءوه اک وب هللا
 هللا لوسرو ءاودجسو اوعك رف ودعلا لباقم تناك يتلا ةفئاطلا تلبقأ مث ءهعم
 هللا لوسرل ناكف ٠. ًاعيمج اوملسو ماسف « مالسلا ناك مث هعم نمو دعاق ا

 يئاسنلاو دمحأ اهجرخأ ةفصلا هذهو .ناتعكر ةفئاط لكل موقللو ؛ ناتعكر هَ
 ٠ . دواد وبأو

nا  

 ةعكرلا مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو .ودعلا هاجو اوفرصنا مث . مهسفنأل
 نيحيحصلا يف ةتباث ةفصلا هذهو «؟ مهب ماسف مهسفنأل اومتأف هتالص نم تيقب يتلا

 ناك هنأل فوخلا يف يلب هتالص تفلتخا امنإو «ةمثح يلأ نب لهس ثيدح نم
 .ةسارحلا يف يف غلبأو ةالصلل طوحأ وه ام ىرحتي نطوم لك يف

 عقدو ء” رصقلا اهلخدي ال هنأ ىلع عامجإلا عقو دقف برغملا ةالص امأو

 وأ ةعكر ةيناثلاو نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب مامإلا ىلصي نأ ىلوألا له فالخلا
 هللا يضر ًايلع نأ يور دقو . هيلي ينلا نع ءيش كلذ يف تبثي ملو ؟سكعلا

 ‹لاوقألا تفلتخا امك هلعف ةياكح يف ةياورلا تفلتخاو ءريرهلا ةليل اهالص هنع

 )١( رصقلا باب يف اهقح .ةلمجلا هذه :رظني .
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 تس هل نوكيف تاعكر ثالث ةفئاط لكل ىلص نإو ؛ زئاج لكلا نأ رهاظلاو

 دقو .اهريغ يف هلعف ىلع ًاسايق باوص وهف ؛تاعكر ثالث موقللو «تاعکر

 . قبس اك ضرتفملاج لفنتملا ةمامإ ةحص ررقت

 ,فياسملا ةالص امل لاقي يتلا يهو «لاتقلا ماحتلا دنع فوخلا ةالص امأو

 ناك نإف  :ظفلب ةرقبلا ةروص ريسفت يف رمع نبا نع يراخبلا جرخأ دقف
 ةلبقلا يلبقتسم انابكر وأ مهمادقأ ىلع ًامايق الاجر اولص كلذ نم دشأ فوخ

 كلذ ركذ رمع نب هللادبع ىرأ ال » : عفان لاق : كلام لاق .« اهيلبقتسم ريغو

 هاور دقو . كلذ وحنب رمع نبا لوق نم ملم يف وهو هَل هللا لوسر نع الإ

 ناك نإف :لاقو فوخلا ةالص فصو ميم يبنلا نأ ؛ءرمع نبا نع ةجام نبا

 دانسإب دواد وبأو دمحأ هجرخأو ,«ًانابكر وأ ًالاجرف كلذ نم دشأ فوخ

 نايفس نب دلاخ ىلا ميم هللا لوسر ينثعب » :لاق سينأ نب هللادبع نع نسح

 ترضح دقو هتيأرف :لاق «هلتقاف بهذا لاقف «تافرعو ةنرع وحن ناكو يلذهلا

 تقلطناف ,ةالصلا رخؤي ام هنيبو ىنيب نوكي نأافاخأل ينا: تلقف ؛ رصعلا ةالص

 ال نأ ديعبلا 1 . ثيدحلا . ت الف ؛هوحن ءاميإ ءىموأ ىلصأ انأو ىشمأ

 , كلذ ركذل هركنأ ولو ؛ كلذب يلب يبنلا ربخي

 رفوتو هب هربخأ هنأ تشف « هب عراشلا رامخا مدع لمي رمألا اذه لثم :لاقي نأ هريرحت (١

 تبثف ٠ راكنا مث ناك ول عراشلا راكنإ ركذ مدع نم عنمي ةيعرشلا ماكحألا لقن ىلإ يعاودلا

 .هررحمل .ه .بولطملا وهو هركني مل هنأ
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 باب
 رفسلا ةالص

 نود ناك نإو رفسلل ًادصاق هدلب نم جرخ نم ىلع رصقلا بجي
asةماقإ ىلع مزع اذإو .ًامري نيرشع ىلإ رصق رصق ًاددرتم دلبب ماقأ  

 . نيتماقإو ناذأب ًاريخأتو ًايدقت عمجلا هلو .اهدعب متأ عبرأ

 ينلا نأ ؛حيحصلا يف تباثلا ةشئاع ثيدحلف .رصقلا بوجو امأ :لوقأ

 يف ترقأو رضحلا يف تديزف .نيتعكر نيتعك ر ةالصلا تضرف » :لاق ييو
 يف ىلص هنأكف متأ نمف < ءلصألا ىلع ةيقاب رفسلا ةالص نأب رعشي اذهف «« رفسلا
 ينلا نأ ؛حيحصلا يف ىف ًاضيأ تبثو .ًادمع ًاينامن ةيعابرلاو «ًاعبرأ ةيئانثلا رضحلا
 ل ينلا ناكو .«هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص » :لاق يَ

 . رصقلا ىلع هرافسأ عيمج يف رصتقي
 رد نا نار رفسلل |دصاق هدلب نم جرخ نم ىلع رصقلا بجي هنوك امأر

 ْمُكِيَلَع سيلف ضرألا يف متْبرض اذإو# :لاق هناحبس هللا نأ ههجوف ؛ديرب
 قدصي ضرألا يف برضلاو [ ٠١١ : ءاسنلا ] 4 ةآلّصلا نم اورصقَت نأ حاتج
 ١ هل ل لل يشملا يأ - برضلا جرخ هنكل .,برض لك ىلع
 رفسلا ردق نييعت يف تأي ملو . رصقي الو .هوحنو دقرغلا عيقب ىلإ ج ورخ ا نم هيَ
 .ًاعرشو ةغل ًارفس ىمسي ام ىلإ عوجرلا بجوف «ءيش رفاسملا هيف رصقي يذلا
 نإو ةالصلا رصق ًارفاسم هيلإ هريسم يف دعي لح ىلإ ادصاق هدلب نم جرخ نمو
 ثالثلاو نيمويلاو مويلاو ديربلا ربتعا نم تأي ملو  ديربلا نود لحملا كلذ ناك
 نمؤت ةأرمال لحي ال ثيدح هب اوؤاج ام ةياغو .ةرين ةجحب كلذ ىلع داز امو
 ؛ ةلملو آموي : ةياور يو ٠ ( مرح يذ ريغب مايأ ثالث رفاست نأ رخآلا مويلاو هللأب
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 هقايس يف وه الو ءرصقلا ركذ ثيدحلا اذه يف سيلو .ًاديرب :ةياور يفو

 نب ىبحي نع ةبعش هاور ام ريدقتلا يف درو ام نسحأو . نيمخت درج هب جاجتحالاو

 اذإ وع هللا لوسر ناك :لاقف ةالصلا رصق نع ًاسنأ تلأس :لاق يئانهلا ديز

 ةبعش نم كشلاو .«نيتعكر ىلص «خسارف ةثالث وأ «لايمأ ةثالث ةريسم جرخ

 .هريغو هللا همحر ماسم هجرخا 7

 وه مرح نودب ةفاسملا كلت رفسلا نع ةأرملا يبن يف ليلدلا لحم : تلق نإف

 . ًارفس كلذ ىمس لو هنوك

 هيلع ينلا ىمس دقف ءأرفس هنود ام ةيمست يفانت ال ًارفس هتيمست :تلق

 رابتعاب ثيدحلا كلذ يف ًارفس ديربلا ةفاسم ىمس اك ؛ًارفس ثالثلا ةفاسم

 0  .ًارفس هنود ام ةيمست يفاني ال ًارفس ديربلا ةيمستو « ةياورلا فالتخا

 هنأ سابع نبا ثيدح نم يناربطلاو يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأ :تلق نإف

 ىلإ ةكم نم درب ةعبرأ نم لقأ يف اورصقت ال ةكم لهأ اي» :لاق هيل
 ظ ظ ظ 0000 .«نافسع

 ةلأسملا يفو .كورتم وهو ربج نب دهاجم نب باهولا دبع هدانسإ يف :تلق
 . يدل اهحجرأ اذه : بهاذم

 نم نأ ههجوف ؛ متي مث ًاموي نيرشع ىلإ رصق دلبب ددرتملا ماقأ اذإ هنوك امأو
 نأ الولف «ةقشملا هتقرافو رفسلا مكح هنع بهذ دقف ةماقإ رادب هلحر طح

 موق انإف ةكم لهأ اي اومتأ» :لاقو .ًارفاسم كلذك ماقأ نم ىمس عراشلا

 ةماقإلا عم رصقلا يف راصتقالا بجاولاف «هل ًاتباث رفسلا مكح ناك امل «« رفس

 هيلع بجي .مقملا مكح رفاسمللف هيلع داز امو «عراشلا هغوس يذلا رادقملا ىلع

 .حتفلا ةوزغ يف ةكمب يلوي يبنلا ماقأ دقو ءرفاسم ال يقم هنأل هتالص متي نأ

 يفو «كلذ نم لقأ ؛ليقو ؛ةليل ةرشع عست ؛ليقو «ةليل ةرشع ينامث ؛ليق
 ثيدح نم دواد وبأو دمحأ جرخأو .ةليل ةرشع عست هريغو يراخبلا حيحص

 اضيأ هجرخأو «« ةالصلا رصقي ةليل نيرشع كوبتب يل ينلا ماقأ » :لاق رباج
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 ىلع رصتقن نأ انيلع بجوف« يوونلاو مزح نبا هححصو «يقهيبلاو نابح نبا
 دصاقملل همهفأو ههقفأام سابع نبا ربحلا رد هللو .كلذ دعب متنو رادقملا اذه

 ماقأ ةكم يلو ينلا حتف امل» :هريغو يراخبلا هنع هاور ايف لاق هنإف « ةيعرشلا

 ةرشع عست انمقأف انرفاس اذإ نحنف :لاق .« نيتعكر يلصي ةليل ةرشع عست اهيف
 غلبأ ىلع ينبملا رظنلاو قيقدلا هقفلا وه اذه :لوقأو .انممتأ اندز نإو ءانرصق

 رصقن ةليل نيرشع كوبتب يهب هللا لوسر عم انمقأ رباج هل لاق ولو « قيقحت
 .يدل اهحجرأ اذه بهاذم ةلأسملا يفو .كلذ بجومب لاقل «ةالصلا

 نأ نم كانفرع ام ههجوف ءاهدعب متأ عبرأ ةماقإ ىلع مزع اذإ هنوك امأو

 بجيو «عراشلا نع تبث يذلا دحلا ىلع الإ رفاسملا ةلماعم لماعي ال مقملا

 لب « ددرتلا مدع عم امأ «هركذ انمدق ام ددرتلا عم هنع تبث دقو « هيلع راصتقالا

 عم ليل هيلع رصتقا ام ىلع راصتقالا بجاولاف «ةنيعم مايأ ةماقإ ىلع مزعلا

 ةحيبص ةكم مدق هنأ ١ نيحيحصلا يف تبث هنإف «جحلا مايأ يف ةماقإلا ىلع همزع

 حبصلا ىلصو « عباسلاو سداسلاو سماخلاو عبارلا اهب ماقأف ءةجحلا يذ نم ةعبار

 رصقي مايأ ةعبرأ ةكمب هرب يبنلا ماقأ الف ىنم ىلإ جرخ مث ,نماثلا مويلا يف
 جحلا لابعأ لمعي نأ ىلإ ةماقإلا ىلع ًامزاع الإ كلذ لعفي ال هنوك عم ةالصلا
 مث مايأ ةعبرأ مامت ىلإ رصقي ةنيعم ةدم ةماقإ ىلع مزاعلا نأ ىلع ًاليلد كلذ ناك

 معن ال انإف . متل عبرألا ىلع ةدايز ماقأ ول هيوم هنوك لجأل كلذ سيلو متي

 الإ رصقي ال ةنيعم ةماقإ ىلع مزاعلا مقملا نأ نم انمدق ام ههجو نكلو ؛ كلذ

 نع تبث الو ؛ كلذ ىلع ةدايزب نذالا تأي لو «كلذك ددرتملا نأ امك «نذاب

 نم يه بابلا اذه يف ةروكذملا ثاحبألا ةثالثلا هذه نأ ماعاو .هريغ عراشلا

 ًابارطضا بهاذملا اهيف تبرطضآ دقو «ناهذألا اهدنع دلبتت يتلا كراعملا

 . "9 ًادئاز ًانيابت راظنالا اهيف تنيابتو , ًاديدش

 يف تبث ام ههجوف ,نيتماقإو ناذأب ًاريخأتو ًايدقت عمجلا رفاسملل نوك امأو

 .هررحمل . ه .ملعأ هللاو بهاذملا ىوقأ هللا هاقبأ انخيش هحجر يذلا اذه :ىرأ )١(
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 غيزت نأ لبق لحر اذإ هُم ينلا ناك ١ :لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا

 نأ لبق تغاز نإف « ء اهنيب عمجف لزن مث ؛ رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ «سمشلا

 نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو . دمحأ جرخأو . « بکر مت أ رهظلا ىلص لحتري

 وع ينلا نأ :  داعم ثيدح نم يذمرتلا هنسحو ,ينطقرادلاو «کاحلاو «نابح

 اهعمجي ىتح رهظلا رخأ «سمشلا م غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك

 رصعلاو رهظلا ىلص سمشلا غيزت نأ دعب لحترا أذإو ٠ ًاعيمج ا(هيلصيرصعلا ىلإ

 . ءاشعلاو برغملا دازو هوحن سابع نبا ثيدح نم دمحأ جرخأو .« راس م ًاعيمج

 يف نأب بقعتو يبرعلا نبا هدانسا ححصو . ينطقرادلاو يقهيبلا ًاضيأ هجرخاو

 نم اهيف سیلو ءاضعب اهضعب يوقي قرط نيثيدحللو . هثيدحب جتحي ال نم هدانسإ

 فيزح "٠ ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا نمو . اهعومجمب جاجتحالا لطبي ام لاقملا

 ريسلا هب دج اذإ ناك ُب يبنلا نأ » امهريغو نيحيحصلا يف تباثلا رمع نبا

 .« ءاشعلا نيبو هنيب عمجي مث قفشلا بيغي ىتح برغملا رخأ

 . 7 ةفلدزم عج يف نيحيحصلا يف كلذ توبثلف ؛نيتماقإو ناذأب هنوك امأو

 )١( صيخلت .ه .نيحيحصلا يف سيل « رصعلاو » ةدايزو نيحيحصلا ظفل اذه .

 . ريسلا لاح يف لب < .اقلطم رفسلا يف عمجلا ؛ هيَ هنع تبني مل هنأ ىلع ىدهلا يف مقلا نبا هب )۲(

 . للو هيده نم كلذ نكي ملف ؛ ؛ لحملا يف يقم وهو امأو

 امنإ عمجلا ةيعورشم نأ هنم ديفتساف ؛اهريغو ةلدألا هذه هلع تلد يذلا وه اذهو :تلق

 .هررحمل . ه ه .ملعأ هللاو . ريغ ال روبعلاو سلا لاح رفسلا يف تتبث

 ف دمحأ هجرخأ ال غأ قلا فلخ رفاسملا ىَلص اذإ هنأ رفسلا ةالص ماكحأ نم تبث امو (؟)

 ًاعبرأو درفنا اذإ نيتعكر ىلصي رفاسملا لاب ام لثس هنأو . اهنع هللا يضر سابع نبا نه دنسم

 يلصأ فيك : سابع نبال تلق » :ظفلب يئاسنلاو مسم دنع هلصأو « ةنسلا كلت : :لاقف ؟ أ اذإ

 تو ترسل تاو انا ی ا :لاق ؟ مامإلا عم لصأ مل اذإ ةكمب تنك اذا

 , عم ناك اذإ ناك هنأ » :ًافوقوم رمع نبا نع جرخأ مث ءنيميقملاو رفاسملاب يلصي مقملا «باب

 0 جرخأو.. .ماسم هجرخأو ؛نيتعكر ىَلص هدحو ىّلص اذإو .ًاعبرأ ىلص مامإلا

 | - نيميقملا ينعي  موقلا ةالص نم نيتعكر كردي رفاسملا :رمع نبال تلق » :لاق زلحي

 - نب ديز هيلإ بهذ دقو .« مهتالصب ىلصي :لاقو كحضف ؛لاق ؟ مهتالصب نلصي وأ ناتعكرلا
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 باب

 نيفوسكلا ةالص

 ناعوكر ةعكر لك يف :ناتعكر اهتفص يف درو ام حصأو . ةنس يه
 ةعكر لك يف دروو .نيعوكر لك نيب أرقي «ةسخو ةعبرأو ةثالث دروو
 . رافغتسالاو قدصتلاو ريبكتلاو ءاعدلا بدنو ؛عوكر

 ديفي ال لعفلا درجمو ؛بوجولا ديفي ام دورو مدعلف ةنس اهنوك امأ :لوقأ
 يف ناتعكر اهتفص يف درو.ام حصأ نوک امأو .ًانونسم لوعفملا نوك ىلع ةدايز
 نباو ةشئاع ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف كلذ توبشلف ؛ناعوكر ةعكر لك
 نم كلذ تبثف ؛ةعكر لك يف تاعوكرلا ةثالثلا ورو اا: صانع راو لمع
 دنع سابع نبا ثيدح نمو «هریغو ىلاعت هللا همحر ملسم نع رباج ثيدح
 ةعبرأ دورو امأو . يئاسنلاو دجحأ دنع ةشئاع ثيدح نمو «هححصو . يذمرتلا

 اها سابع نبا ثيدح نم هريغو هللا همحر 9 حيحص يف تبثف تاعوكر
 نب يا ثيدح نم يقهيبلاو اجل او دواد وبأ هجرخأف تاعوكر ةسمح دورو

 نم هريغو ماسم حيحص يف وهف ٠ . عوكر ةعكر لك يف ؛نيتعكر دورو امأو . . بعك
 نبا هححصو .ماحلاو . يئاسنلاو .دمحأو .دواد قس هجرخأو .ةرمس ثيدح

 نم ماحلاو . يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأو يهب نب اعلا ثيدح نم ربلا دبع
 . ةصيبق ثيدح

 خ ا ؛ ءاممأ ثيدحلف «رافغتسالاو قدصتلاو ريبكتلاو ءاعدلا بدني هنوك امأو
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 ؛نيحيحصلا يف وهو «« اولصو اوقدصتو اورّكو هللا اوعداف كلذ متيأر اداف »

 هللا ركذ ىلإ اوعزفاف «كلذ نم ًائيش متيأر اذإف ١ : ظفلب یسوم يآ ثيدح فو

 اذإف » :ةريغملا ثيدح يفو .ًاضيأ نيحيحصلا يف وهو ««هرافغتساو هئاعدو

 . نيحيحصلا يف ًاضيأ وهو ( ىلجني ىتح اولصو هيلإ اوعداف (هومتيأر



 باب
 ءاقستسالا ةالص

 يف بيغرتلاو ركذلا نمضتت ةبطخ اهدعب ناتعكر بدجلا دنع نسي
 رافغتسالا نم هعم نمو مامالا رثكتسيو «ةيصعملا نع رجزلاو ةعاطلا
 . مهتيدرأ ًاعيمج نولوحيو بدجلا عفرب ءاعدلاو

 ؛نيتعكر اهنوك امأو .بوجولا ىلع لدي ام دورو مدعلف ؛ةنس اهنوك امأ

 ءهلوطب ثيدحلا . ربنملا ىلع دعقف «سمشلا بجاح ادب نيح يَ, جرخ هنوكلف

 نباو ةناوع وبأ هجرخأو ؛ دواد يلأ ننس يف وهو « ءادرلا ليوحتو . ءاعدلا هيفو

 نم ا(مههريغو ةجام ¿ نباو ,دمحأ جرخأو «نكسلا نبا هححصو «؟احلاو «نابح

 نيتعكر انب ىلصف ءانب يقستسي ًاموي يلب ينلا جرخ » :لاق ةريره يبأ ثيدح
 اعفار ةلبقلا وحن ههجو لّوحو «لجو زع هللا اعدو انبطخ مث ةماقإ الو ناذأ الب

 بابلا يفو .«نميألا ىلع رسيألاو رسيألا ىلع نميألا لعجف هءادر بلق مث «هيدي

 .رطملا لورنس بدجلا عفرب ءاعدلل ةنمضتم يهو «رکذ ام ىنعمب تنذاغا

 رمع نأ هننس يف روصنم نب ديعس ىور دقو .هريغو مامإلا نم ةيدرألا ليوحنو

 يف هيدي عفري 2 هللا لوسر ناك دقو .27رافغتسالا ىلع دزي ماف ىقستسا

 لهأب نوقستسي مهدعب نمف ةباحصلا ناكو .هيطبإ ضايب ىري ىتح ءاقستسالا

 لج هلوقو ٠١[ :حون] ةيآلا مكبر اوُرِفْغَتسا تقف :ًايكاح زعو لج هلوقل ةقفاوم )١(

 [ ۴ :دوه] ةيآلا (ًانسَح اعام مكعتمي ِهْيَلِإ اوُبوت من مكبر اورفغتتسا نأو# :هركذ

 ةف مكذزو ًاراردم ْمُكِيَلَع ءاَمَسلا لسْرُي هلا اوُبوت مث مكبر اوُرِفْغَتسا موق ايو :هلوقو
 ميده نيذلا يم هللا لوسر باحصأ نع هللا يضرف [ ۵۲ :دوه] :ةيآلا مكتوف ىلإ

 .ه . ىلاعت هللا باتك مهتقيرطو



 ىقستسا هنإف ءرمع لعف اك ي ينلا ةبارق نم ناك نم اهس الو «حالصلا
 اك « انثغا مهللا انثغا مهللا » : يل هتيعدأ ةلمج نمو «اهنع هللا يضر سابعلاب

 ائيغم ًاثيغ انقسا مهللا» : إب هتيعدأ نمو «سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف
 نبا ثيدح نم ةجام نبا ظفل اذهو .« ثئار ريغ ًالجاع ًاقدغ ًاقبط ًاعيرم ًائيرم

 .ةجام نبا ننس ريغ يف ةباحصلا نم هريغ ةياور نم ةتباث ظافلألا هذهو «سابع

 انيلع لزنأ « ءارقفلا نحنو ينغلا تنأ ؛تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ مهللا » :اهنمو

 دواد يلأ ننس يف وهو .«نيح ىلإ اغالبو ةوق انل تلزنأ ام لعجاو «ثيغلا
 كتميهبو كدابع قسا مهللا ١ :هئاعد نمو ؛ةشئاع ثيدح نم حيحص دانسإب

 . كلذ ريغ ىلإ « تيملا كدلب يحاو كتمحر رشناو

 رسيأ نميألا لعج نم مدقت ام كلذ يف يور دقف ءةيدرألا ليوحت امأو

 نم دمحأ هجرخأ ءهعم سانلا لوحو نطيل ًارهظ هبلق هنأ يورو «نيأ رسيألاو

 .حيحصلا يف هلصأو , ديز نب هللادبع ثيدح
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 ههيجوتو نيتداهشلا رضتحملا نيقلتو .ضيرملا ةدابع ةنسلا نم
 هتابح زيوجتل الإ هزيهجتب ةردابملاو هيلع سي ةءارقو.تام اذإ هصيمغتو
 هبرب نظلا نسحي + نأ ضيرملا ىلعو هليبقت زوجيو «هتيجستو هنيدل ءاصقلاو

 . هيلع ام لك نم صلختيو هبلإ بوتيو
 اهلعج دقو ؛ةرتاوتم اهتيعورشم يف ثيداحألاف : ضيرملا ةدايع امأ :لوقأ

 يأ ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يفف < ىماسملا ىلع ماسملا قوقح نم عراشلا
 ةدايعو . مالسلا در سمخ ماسملا ىلع ماسملا قح ١ : :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ةريره
 :ماسم دازو . « سطاعلا تيمشتو «ةوعدلا ةباجإو .زئانجلا عابتاو «ضيرملا
 .«مسقلا راربإو مولظملا رصن » : ءاربلا ثيدح نم يراخبلا دازو .« ةحبصنلا »

 ينلا نع حيحصلا يف تباثلا ديعس يأ ثيدحلف ؛ ؛ رضتحملل نيقلتلا امأو

 . ثيداحأ بابلا يفو .« هللا الإ هلإ ال ماتوم اونقل » : : لاق هيل

 هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع ريمع نب ديبع ثيدحلف ؛ةلبقلا رضتحملا هيجوت امأو
 لتقو ؛ رحسلاو . كرشلا : عست نه » :لاقف رئابكلا نع لجر هلأس دقو لاق ا
 ,تانصحملا فذقو .فحزلا موي يلوتلاو ؛ يتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو «سفنلا
 وبأ هجرخأ « ًاتاومأو ءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو « نيدلاولا قوقعو
 رمع نبا ثيدح نم تايديعجلا يف يوغبلا جرخأ دقو .ماحلاو , يئاسنلاو « دواد
 ةيعورشم ىلع اذهب لدتسا دقو «فيعض وهو ؛ ةبتع نب بويأ هدانسإ يفو .هوحن
 ( ًاتاومأو ءايحأ مكتلبق ؛ : لَم هلوقل ءاهيلإ توميل ةلبقلا ىلإ ضيرملا هيجوت
 ءدحللا يف ًاتاومأ :هلوقبو  ةالصلا دنع  ءايحأ هلوقب دارملا نأل ؛رظن هيفو
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 . ةلبقلا ىلإ هجوتلاب وجو مزل ًالإو ثيدحلا هلوانتي الف لصم ريغ يح رضتحملاو
 ىلوألاو ,عامجالا فالخ وهو ةالصلا لاج هصاصتخا مدع يح لك ىلع

 ىصوأ رورعم نب ءاربلا نأ » ةداتق يأ نع يقهيبلاو احلا هاور امب لالدتسالا

 دقو .«ةرطفلا باصأ : ميو هللا لوسر لاقف , رضتحا اذإ ةلبقلا ىلإ هجوي نأ

 ايقلتسم نوكي :ليقف ءاهيلع ةلبقلا ىلإ هجوتلا نوكي يتلا ةفصلا يف فلتخا
 . ىلوألا وهو « نميألا هبنج ىلع : ليقو ؛ ههجو لكب اهلبقتسيل

 ةجام نباو ,دمحأ دنع سوأ نب دادش ثيدحلف .تام اذإ هضيمغت امأو

 ؟اتوم مترضح اذإ » : هيلي هللا لوسر لاق ؛لاق رازبلاو «يناربطلاو .ماحلاو

 لها لاق ام ىلع نمؤي هنإف اريخ اولوقو «حورلا عبتي رصبلا نإف رصبلا اوضمغأف
 قش دقو ةملس يبأ ىلع لخد يلب ينلا نأ » :هحيحص يف ماسم جرخأو .« تيما
 .« رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا نإ :لاق مث هضمغأف هرصب

 وبأ هج رخأ ( سي م اتوم ىلع اوأرقا» : ثيدحلف هيلع ( سي) ةءارق امأو

 دقو .ًاعوفرم راسي نب لقعم ثيدح نم هححصو «نابح نباو يئاسنلاو دواد

 يبأو , ءادردلا يأ ثيدح نم سودرفلا دنسم بحاص هوحن جرخأ دقو « لعأ

 .هدحو رذ يأ ثيدح نم نآرقلا لضف يف خيشلا وبأ ًاضيأ هوحن جرخأو ؛رذ

 هترضح نم « سي ماتوم ىلع اوأرقا » :هلوقب دارملا :هحيحص يف نابح نبا لاق
 . ( هللا الإ هلإ ال .مكاتوم اونقل ١ :كلذكو تىما ال ةينملا

 ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ الف «هتايح زيوجتل الإ هزيهجتب ةردابملا امأو

 يلإ ١ :لاقف هدوعي لوم يبنلا هاتأف ضرم ءاربلا نب ةحلط نأ «حوحد نب نيصحلا

 ةفيجل يغبني ال هنإف ؛ اولجعو هب ينونذآف توملا هب ثدح دق الإ ةحلط ىرأ ال

 يضر يلع ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ جرخأو «« هلهأ يرهظ نيب سبحت نأ ماسم

 اذإ ةزانجلاو «تتأ اذإ ةالصلا :نرخؤي ال ثالث » :ظفلب ًاعوفرم هنع هللا

 ا ا اما ۲ افك تدجو اذا يألاو ترضح

 .هوحنو ماسربلا بحاصك ؛توملاب عطقلا عقي ىتح
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 تيملا ىلع ةالصلا نم لَم هعانتما ثيدحلف .نيدلا ءاضقب ةردابملا امأو
 : ثيدحو .فورعم ثيدحلاو « ةباحصلا ضعب كلذب مزتلا ىتح « نيد هيلع يذلا

 .هنسحو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ «هنع ىضقي ىتح هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن »
 .ةريره يلأ ثيدح نم ةجام نباو

 دربب يلب هللا لوسر ةيجست نم ةباحصلا نم عقو الف «تيملا ةيجست امأو
 ةداعلا يرجل الإ نوكي ال كلذو «ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو .ةربحلا

 . للو هتايح يف كلذب

 يف اک تيم وهو نوعظم نب ناثعل < يو هليبقتلف .هليبقت زاوج امأو
 نم حيحصلا يفو .هححصو يذمرتلاو .ةجام نباو ىدجأ دنع ةشئاع ثيدح

 .«هتوم دعب يلو يبنلا لّبق ركب ابأ نأ » :سابع نبا ثيدحو اهثيدح
 ملولو ,ةريثك كلذ يف ثيداحألاف « « هيرب نظلا نسحي « نأ ضيرملا نوك ىلع امأو

 هبرب نظلا نسحي وهو الإ تيملا تومي نأ نع يهنلا ثيدح الإ اهنم نكي
 :لاقف ؟١ كدجت فيك » :لاقف لرب ينلا هراز يذلا ضيرملا ثيدحو . 27 ىلاعت
 نطوملا اذه لثم يف ءىرما بلق يف اعمتجا ام » :لاقف .يبونذ فاخأو هللا وجرأ

 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاف ؛ةبوتلا امأو ؛لاق امك وأ «  ةنجلا لخد الإ .
 حرفي ىلاعت هللا نأ » :نيحيحصلا يفو .اهطسبل ماقملا عستي ال كلذ يف ةحيحصلا

 .« قلغي ال حوتفم ةبوتلا باب ناو «هدبع ةبوتب

 نم ؛هللاب نظلا نسحم وهو الإ كدحأ نتومي ال» :ظفلب «ةجام نباو دواد وبأو دمحأ هجرخا )01(

 .ينارمعلا لضافلا طخ

 توبي نأ لبق قي ينلا تعمس ٠ : ظفلب رباج ثيدح نم هللا همحر ماسم ًاضيأ هجرخأو : تلق

 .هررحمل .ه ٠ خلا نتومي ال :لوقي رهشب

 يف وهو باش ىلع لخد « هلع يبنلا نأ » :ظفلب سنأ نع ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ (؟)
 لوسر لاقف ,يبونذ فاخأ يناو هللا لوسر اي هللا وجرأ :لاقف ؟كدحت فيك :لاقف توما

 ام هنمآو وجري ام هللا هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم يف دبع بلق يف ناعمتجي ال : هيوم هلا

 .هيلإ هللا نسحأ ينارمعلا لضافلا طخ نم .« فاخي
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 عاجرإب نكما اذإو .مولعم كلذ بوجوف «هيلع ام لك نع صلختلا امأو

 ؛ بجاولا وهف كلذ ريغ وأ بصغ وأ ء ةعيدو وأ «نيد نم هل وه نمل ءيش لك

 رمألا درو دقو .بحجي ام لقأ يه ةلصفملا ةيصولاف «لاحلا يف نكمي 4 نإو

 ق اك هار دنتع اة ضؤو الا تحن نا دحأل لحي ال هنأو «ةيصولاب

 1 ةخيحصلا ثيداحألا

 تيملا لسغ يف

 ناك اذإ بيرقلاب ىلوأ بيرقلاو «ءايحألا ىلع ماسلا تيما لسع بجو

 رثكأ وأ اسمح وأ اثالث لسغلا نوكيو «رخآلاب نيجوزلا دحأو «هسنج نم

 . ديهشلا لسغي الو نمايملا مدقتو ءاروفاك ةرخآلا يفو ءردسو ءامب

 كلذ ىكح اک < هيلع عمج وهف ؛ ءايحألا ىلع تيملا لسغ بوجو امأ : :لرقأ

 لسغلاب رمألا تیذداضا عاجلا اده دلسمو « يوونلاو رحبلا ف يدهملا

 « بنيز هتندا لسغبو هتفان هتصقو يذلا لست يم هنم رمألاك « همف بيغرتلاو

 ٠ . حيحصلا يف امهو

 معي ناك نإ مكبرقأ هلبلو : ثيدحلف « هبيرق لسغب ىلوأ بيرقلا نوك امأو

 . يناربطلاو دمحأ هجرخأ . .« ةنامأو عرو نم ًاظح هدنع نورت نمف ماعي نكي مل نإف

 نكلو « هن جاجتحالل حلصي ال ناك ناو داو ‹ يفعجلا راج هدانسإ يفو

 عم حجرم هجو اهنأ كشالو« ةيانعلا لاك بجوت ةقفشو ونح ةدايزو ةيزم ةبارقلل

 . لسغلا يف هيلإ جاتحي امب بيرقلا ماع

 ءيش هل ةليل تيبي مسم ءىرما قح امو : : ظفلب رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف وه : :لوقأ (١0)

مدع انخيش هنم مهف دقو . هدا ةيوتكم هوو الإ هيف ينعون
 هل ناك نمل اهبتك كرت زاوج 

 .هررحمل . ه ه .ملعأ هللاو خلا . لحي ال هنإو : : لاق اذهلف « هب ءيش
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 ول كرض ام » :ةشئاعل لوب هلوقلف .رخآلاب ىلوأ نيجوزلا دحأ رك امأو
 نباو .دمحأ هجرخأ . ( كتنفدو كيلع تيلص مع «كتنفكو كتلسغف يلبق تم

 نب دمح هدانسإ يفو .يقهيبلاو ,ينطقرادلاو .نابح نباو «يمرادلاو .ةجام
 يف ثيدحلا لصأو .ناسيك نب حلاص هيلع هعبات دقف .هب درفني ملو قاحسإ
 تلاقو .«كل وعدأو كل رفغتسأف يح انأو ناك ول كاذ ١ :ظفلب يراخبلا
 هللا لوسر لسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول » : اهنع هللا يضر ةشئاع
 قيدصلا تلسغ دقو .ةجام نباو «دواد وبأو . دمحأ هجرخأ .«هؤاسن الإ مع

 كلذ ناكو ءًاتيم لسغ نمل لسغلا يف مدقت اك ؛ ءامسأ هتجوز هنع هللا يضر
 هاور اك اهنع هللا يضر ةمطاف يلع لسغو «هوركني مو ةباحصلا نم رضحمب
 كلذ ىلإ بهذ دقو« نسح دانساب يقهيبلاو يعن وبأو « ينطقرادلاو « يعفاشلا
 . روهمجلا

 للو هلوقلف ؛ ردسو ءامب رثكأ وأ ءًاسخ وأ ًاثالث نوكي لسغلا نوك امأو
 نإ كلذ نم رثكأ وأ ًاسخ وأ ًاثالث اهنلسغا » :بنيز هتنبال تالساغلا ةوسنلل
 ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو .« ًاروفاك ةريخألا يف نلعجاو «ردسو ءامب نتيأر
 نم رثكأ وأ اعبس وأ ًاسخ وأ الث ًارتو اهنلسغا» :ًاضيأ به ظفل يفو ءةيطع م
 . لساغلا ىلإ تالسغلا ددع ضيوفت ىلع ليلد هيفو .«نتيأر نإ كلذ

 اهنمايمب نأدبا » : اذه ةيطع مأ ثيدح نم لرب هلوقلف ؛نمايملا يدقت امأو
 نم لوب هنع تبث املف « ديهشلا لسغي الو: هلوق امأو .« اهنم ءوضولا عضاومو
 . روهمجلا لاق هبو ؛ ًاديهش لسغ هنأ هنع دري مو . . مهريغو 5 ءادهش لسغ كرت
 يكح دقف «مهوحنو ءاسفنلاو نوطبملاو نومطلاك ديهشلا م ا هيلع قلطأ نم امأو
 ٠ .نولسغي مهنأ ىلع عاجإلا رحبلا يف
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 لبن
 تيملا نيفكت يف

 نكمتلا عم ةدايزلاب سأب الو «هريغ كلمي مل ولو هرتسي امب هنيفكت بجيو

 ندب بييطت بدنو اهيف لتق يتلا هبايث يف ديهشلا نفكيو ,ةالاغم ريغ نم
 ظ .هنفكو تملا

 :ثيدح يف اك نفكلا ناسحإب يم هرمألف ؛هرتسي امب هنيفكت امأ :لوقأ

aLقررا نسينا اعأ  E 

 . نسحب سيل رتسي ال يذلا نفكلاو . ةداتق يبأ

 نب بعصم نيفكتب ُب هرمألف ,نفكلا ريغ كلمي مل ولو نفكي هنوك امأو
 بابخ ثيدح نم امههريغو نيحيحصلا يف امك < . اهريغ كرتي مل يتلا ةرمنلا يف ريمع

 . ترألا نبا

 يف لل هنم عقو الف «ةالاغم نود نم نكمتلا عم ةدايزلاب سأب ال هنوك امأو

 مم ءوقحلا نهوانف «بابلا دنع وهو ابوث ًابوث ءاسنلا لواني ناك هنإف » : هتنبا نفك

 هجرخأ .«رخألا بوثلا يف يف كلذ دعب تجردأ مث ؛ةفحلملا من «راخلا مث ءعردلا

 يف لوب نفك دقو » .ةيفقثلا فئاق تنب ليل ثيدح نم دواد وبأو دمحأ

 اهيف جردأ ةمابعالو صيمق اهيف سيل ةينامب ددج ةيلوحس ضيب باوثأ ةثالث
 يف اولاغت ال » : ىلع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .نيحيحصلا يف وهو « ًاجاردإ

 : ثيدحل «ضيبألا نم نفكلا نوكي نأ ىلوألاو .« ًاعيرس بهذي هنإف نفكلا

 , دمحأ هجرخأ « اتوم اهيف اونفكو مكبايث ريخ اهنإف ضايبلا مكبايث نم اولا

 ماحلاو نابح نباو يعفاشلاو .هححصو يذمرتلاو .ةجام نباو «دواد وبأو
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 ,ةرمسو «نارمع نع رخأ ثيداحأ هانعم يفو .ناطقلا نبا هححصو « يقهيبلاو

 . ءادردلا يلأو « رمع نباو « سنأو

 لل هعنص كلذ ناك دقف ءاهيف لتق يتلا هبايث يف ديهشلا نفكي هنوك امأو
 نبا ثيدح نم ةجام نباو ,دواد وبأو , دمحأ جرخأو .هعم نيلوتقملا ءادهشلا يف

 ديدحلا مهنع عزني نأ ءادهشلاب دحأ موي هي هللا لوسر رمأ» :لاق سابع

 نب هللادبع ثيدح نم دمحأ جرخأو .« مهبايثو مهئامدب مهونفدا :لاقو دولجلاو

 .« مهبايث يف مهولمز » : دحأ موي لاق لرب يبنلا نأ ةبلعت
 يقهيبلاو رازبلاو دمحأ دنع رباج ثيدحلف ءهنفكو تيملا ندب بييطت امأو

 تيملا ترجأ اذإ» : هللا لوسر لاق ؛لاق حيحصلا لاجر هلاجر دانساب

 هوس الو هتقان هتصقو يذلا مرحملا ثيدح يف هيَ هلوقلو . ( ًاثالث هورمجأف

 مرحملا ريغ نأ رعشي كلذ نإف , سابع نبا ثيدح نم حيحصلا يف وهو « بيطب
 ءا كسي داب داما اب

 لصف

 ةزانجلا ةالص يف

 .ةأرملا طسوو لجرلا سأر ءاذح مامإلا موقيو تيملا ىلع ةالصلا بجتو

 وعديو ,ةروسو ةحتافلا ىلوألا ةريبكتلا دعب , أرقيو ؛ًاسخح وأ ًاعبرأ ربكيو
 .هسفن لتاقو .لاغلا ىلع يلصي هلو ,ةروثأملا ةيعدألاب تاريبكتلا نيب

 . بئاغلا ىلعو ربقلا ىلع يلصيو . ديهشلاو «رفاكلاو

 لعفو إب هلعف نم ًايرورض ًانوبث ةتباث تاومألا ىلع ةالصلا :لوقأ
 يف تاومألا ىلع نولصب اوناك دق مهنأل ,ةيافكلا تابجاو نم اهنكلو « هباحصا

 م هنإف < , دجسملا مقت تناك يتلا ءادوسلا ثيدح يف اک هنونذؤي الو رو هتايح

 ا يف وهو وب «YÎ : : مه لاقف ؛ اهنفد دعب الإ ل يبنلا ملعي

 .هيلع اولصي نأب مهرمأو «نيد هيلع نم ىلع ةالصلا نم عنتماو
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 نب سنأ ثيدحلف ؛ةأرملا طسوو لجرلا سأر ءاذح مامإلا موقي هنوك امأو .

 اذكه :هل ليقو كلذ نع لئسف ءاهطسو ماقف لجر ةزانج ىلع ىلص هنأ »كلام

تق فيش اولا نمو «تمق ثيح لجرلا نم موقي هُم هللا لوسر ناک
 

 يبأ ظفلو «ةجام نباو هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ . .( معن : : لاق

 EE هيوم هللا لوسر ناک اذكهأ» :دواد

 نم نيحيحصلا يقو . .«معن :لاق ؟ةأرملا ةزيجعو لجرلا سأر دنع موقيو «ًاعبرأ

 ماقف : اهسافن يف تنام ةأرما ىلع هللا لوسر ءارو تيلص » :لاق ةرمس ثيدح

 اذهو ؛فورعم ةلأسملا يف فالخلاو «« اهطسو ةالصلا يف يو هللا لوسر اهيلع

 ( ( ىا وه

 تبثف عبرألا امأ .كلذب ةلدألا دورولف ءًاسخ وأ ًاعيرأ ريبكتلا نوك امأو

 نباو «ةريره يلأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعاج قيرط نم ارتاوتم ًاتوبث

 نباو « تباث نب ديزو ب نب ءاربلاو « رماع نب ةبقعو «رباجو ع: سابع

 دبع ثيدخ نم: جيحصلا يف :تبثف: سمخلا اماو . .مهريغو دوعسم
 نب نحر

 ىلع اسخ رثك هنأو . اعبرأ انزئانج ىلع رّبكي مقرا نب ديز ناك ١ : لاق ليل يبأ

 ربك هنأو ءاعبرأ انزئانج ىلع رّبكي مثلي هللا لوسر ناك :لاقف هتلأسف ةزانج

 اسم هجرخأ . « اهرّبكي مو هللا لوسر ناك :لاقف هتلأسف ةزانج ىلع ًاسخ

 اسخ رتكف ةزانج ىلع ىلص هنأ » ةفيذح نع دمحأ جرخأو . ننسلا لهأو دمحأو

 یلص ه لل ينلا ربك اك تربك نكلو ؛تمهو الو تيسن ام : : لاقف تفتلا مث

 .هقيعض وهو «يرباجلا هللادبع نب ىبحي هدانسإ يفو .« اسمح رّبكف ةزانج ىلع

 روهمجلا بهذف «ةزانجلا ةالص ريبكت ددع يف مهدعب نمف ةباحصلا فلتخا دقو

 ىصاقلا لاق . .سخ هنأ ىلإ مهدعب نمف ةباحصلا نم ةعاج بهذو «عبرأ هنأ ىلإ

 ر ندا لاق عست ىلإ تاريبكت ثالث نم كلذ يف ةباحصلا فلتخا : : ضايع

ملا عمجأو . عبرأ ىلع كلذ دعب عامجإلا دقعناو
 ىلع راصمألاب ىوتفلا لهأو ءاهق

 ال ذوذشف مهدنع كلذ ىوس امو .حاحصلا ثيداحألا يف ءاج ام ىلع عبرأ

 ظ یا تدع

۳Y 



 ؛نآلا ىلإو ةباحصلا نيب فورعم كلذ يف فالخلاف ,ةدودرم ىوعدلا هذهو

 ةدايز اهنوك عم حيحص جرخم نم اهجورخ دعب سمخلاب لمعلا مدعل هجو الو
 ركب يلأ قيرط نم راكذتسالا يف ربلا دبع نبا هاور ام حصي نأ الإ « ةيفانم ريغ
 ًاسخو ًاعبرأ ةزانجلا ىلع رّبكي لرب ينلا ناك » . هيبأ نع ةمثح يبأ نب ناهلس نبا
 لع هيَ ينا تبث م ءاعبرأ رټكف جرخف يئاجنلا تام تح ؛ءايناغو أمجد
 هلم هنم عقو ام خسني ال عبرألا ىلع هرارمتسا نأ ىلع .«هللا هافوت ىتح عبرألا
 نع طسوألا ف ياربطلا جرخا دقو . كلذ ديفي ًالوق لقي مل ام سمخلا نم

 ريمألاو ءيندلاو ريبكلاو ريغصلاو راهنلاو ليللاب ماتوم ىلع اولص » : ًاعوفرم رباج
 قحأ امو .ةعيف نبا نع هب درفت يتوريبلا ماشه نب ورمع هدانسإ ينو .* أعبرأ
 هنأ » :هنع هللا يضر ىلع نع يراخبلا ىور دقو .تبثي الو حصي ال ناب اذه

 یورو . ( اردب دهش هنإ :لاقو .ًاتس هنع هللا يضر فينح نب لهس ىلع ربك
 تاك د اوناك و عر ل نع روصنم نب ديعس

 , اعيسنو اتسو اسس

 دنع سابع نبأ ثيدحلف ءةروسو ةحتافلا ىلوألا ةريبكتلا دعب دع ارقي يوك امآو

 اوملعتل لاقو باتكلا ةحتافب أرقف ةزانج ىلع ىلص هنأ » ننسلا لهأو يراخبلا
 الف رهجو ةروسو باتكلا ةحتافب أرقف ١ يئاسنلا ظفلو «ةنسلا هنأ
 هنأ» : ا ا نأ و ا اا و ( قحو ةنّس :لاق غرف
 رثكي نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ةنسلا نأ لل ينلا باحصأ نم لجر هربخأ
 ينلا ىلع يلصي مث هسفن يف ارس ىلوألا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحتافب أرقي مث مامإلا
 ارس ماسي مم « نهنم ءيش يف أرقي الو تاريبكتلا يف ةزانجلل ءاعدلا صلخيو ا

 يئاسنلاو قازرلا دبع هجرخأ دقو .حيحص هدانسإو :حتفلا يف لاق . ( هسفن يف
 .«هسفن يف ارس مسي مث : :هلوق الو «ةريبكتلا دعب » : هلوق نودب

 نياو «دواد وبأو .ىدنرلو خا هج رخأ 8 اهنمف :ةروناملا ةيعدألا اهو

 :لاق ةزانج ىلع ىلص اذإ يلبي يبنلا ناك ؛لاق ةريره يبأ ثيدح نم . . ةجام
 ءاناثنأو انركذو ؛انريبكو انريغصؤ ءانبئاغو اندهاشو ءانتيمو انيحل رفغا مهللا
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 ا ؛ ناميإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو «مالسإلا ىلع هيحأف انم هتبيحا نم مهلا
 هجرخأو .«هدعب انلضت الو .هرجأ انمرحت ال مهللا» :ةجام نباو «دواد وبأ

 ةشئاع ثیدح نم حيحص دهاش هلو :لاق ماحلاو «نابح نباو , يئاسنلا اضيأ

 . راع نب ةمركعب هلعأو يذمرتلا دهاشلا اذه جرخأو ؛هوحن

 تعمس ؛لاق كلام نب فوع ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو

 عسوو هلزن مركأو هفاعو هنع فعاو همح راو هل رفغا مهللا » :لوقي لو يبلا

 نم ضيبألا بوثلا ىقني اك ؛اياطخلا نم هقنو دربو جلثو ءامب هلسغاو هلخدم

 نم اريخ اجوزو .هلهأ نم اريخ الهأو «هراد نم ًاريخ ًاراد هلدبأو سندلا

 .« رانلا باذعو ربقلا ةنتف هقو «هجوز

 ىلع ةالصلا نم ربيخ ةازغ يف يب هعانتمالف ؛لاغلا ىلع ىلصي ال هنوك امأو
 «هسفن لتاق امأو .ةجام نباو ,يئاسنلاو ,دواد وبأو  دمحأ هجرخأ ابك «لاغلا

 لتق الجر نأ » : ننسلا لهأو ىلاعت هللا همحر ماسم دنع ةرمس نب رباج ثيدحلف

 هنم مولعملا وه كلذف رفاكلا امأو «« للرب يبنلا هيلع لصي مف صقاشمب هسفن

 نآرقلا كلذب حّرص دقو ءرفاك ىلع ىلص هنأ ي هنع لقني مل هنإف « هيلي

 ىَلَع ْمقت الو ًادبأ تام ْمُهْنِم دَحأ ىلع لص الو :لجو زع هللا لاق ركل
 تبث دقو «كلذ يف تاياورلا تفلتخا دقف ؛ ديهشلا امأو [ ۸٤ :ةبوتلا ] 4هرْبق

 ء٠ دحأ ءادهش ىلع لصي مل يلب ينلا نأ » رباج ثيدح نم يراخبلا حيحص يف
 نم ماحلاو «يذمرتلاو ءدواد وبأو «دحأ جرخأو ؛ ننسلا لهأ ًاضيأ هجرخأو

 حرش يف اذه ىلع مالكلا تلطأ دقو .«مهيلع لصي مل يي هنأ ١ سنأ ثيدح

 اذه نإف «هيلإ عجريلف كلذ يف ماعلا لهأ فالتخاو تاياورلا تدرسو « ىقتنملا
 . كراعملا نم ماقما

 ربق ىلإ ىهتنا وب هنأ ) : ثيدحلف بئاغلا ىلعو ربقلا ىلع لصي هنوك امأو

 نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو « ًاعبرأ رّبكو هفلخ اوفصو هيلع ىلصف بطر

 يف ًاضيأ وهو «دجسملا مقت تناك يتلا ءادوسلا ربق ىلع هتالص كلذكو . سابع

 ىضم دقو « دعس مأ ربق ىلع ىلصو «ةريره يلأ ثيدح ٠١ اهريغو نيحيحصلا
 < س و



 يف اك ؛هباحصأو وه يشاجنلا ىلع ىلصو «يذمرتلا هجرخأ ءرهش كلذل
 «ةشبحلاب هرايد يف تام وهو «ةريره يبأو رباج ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا
 ,فورعم بئاغلاو ربقلا ىلع ةالصلا يف فالخلاو «ةنيدملاب مب ينلا هيلع ىلصف
 ظ .هب دتعي ءيشب عناملا تأي مو

 زين

 ةزانجلاب يملا يف

 مدقتملاو ؛ةنس اه لمحلاو اهعم يشملاو . ًاعيرس ةزانجلاب يثملا نوكيو
 هحاينلاو يعنلا مرجيو «بوكرلا هركيو «ءاوس اهنع رخأتملاو اهيلع

 اهل عبتملا دعقي الو .روبثلاو ليولاب ءاعدلاو .بيجلا قشو «رانلاب اهعابتاو

 . خوسنم اه مايقلاو ؛عضوت ىتح

 يلأو « ىئاسنلاو «دحأ دنع ةركب يبأ ثيدحلف ًاعيرس ىشملا نوك امأ :لوقأ

 ةزانجلاب لمرن داكنل انإو لإ هللا لوسر عم انتيأر دقل ٠ :لاق ماحلاو دواد
 انلاعن تعطقت ىتح يل ينلا عرسأ» :لاق هخيرات يف يراخبلا جرخأو .« المر

 ةريره يأ ثيدح نم امهريغو ماسمو يراخبلا جرخأو .« ذاعم نب دعس تام موي
 ىلإ اهومتبرق ةحلاص تناك نإف ةزانجلاب اوعرسأ » : هيَ هللا لوسر لاق :لاق
 ىلإ روهمجلا بهذ دقو .« مكباقر نع هنوعضت رشف كلذ ريغ تناك نإو « ريخ ا

 نأ ىلإ ماعلا لها ضعب بهذو «هبوجوب مزح نبا لاقو «بحتسم عارسإلا نا
 صضخمت ةزانج ع هللا لوسرب ترم ؛لاق ىسوم يأ ثيدحل «طسوتلا بحتسملا

 نباو ءدجأ هجرخأ .« دصقلا مكيلع ١ :: م هللا لوسر لاقف ؛قزلا ضيخم

 ثيدح نم دواد وبأو «يذمرتلا جرخأو «فعض هدانسإ ينو يقهيبلاو . ةجام
 نودامو لاق“ ةزانكلا فلخ يشن نع للم هللا لور اناس لاق ةوعسم نبا

 لهأ الإ دعبي الف ًارش ناك نإو ؛هومتلجع ًاريخ ناك نإف - لمرلا يأ - ببخلا
 حلصي ال ىموم يأ ثيدح نأ كيلع ىفخي الو .لوهجم هداتسإ يفو .؛رانلا
 يف وه ام هضراع دقو فيكف ؛هضراعي ام دوجو مدع ضرف ىلع هب جاجتحالل
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 ببخلا نأل «عارسإلا يفاني الف دوعسم نبا ثيدح امأو ؟رمألا ظفلب نيحيحصلا

 ( .عارسإ هنود امو «ودعلا نم برض وه

 وه زئانجلا عم يشي ناك يم هنإف ءرهاظف . ةنس اهعم يشملا نوك امأو

 ةيتالا ثيداحالاو ,يشملا ةفص يف ةمدقتملا ثيداحألا كلذ ديفي ابك هباحصأو

 نم » :حيحصلا يف تباثلا ةريره يأ ثيدحكو «ةزانجلا ىلع رخأتلاو مدقتلا يف

 . ثيدحلا .« ًاباستحاو ًانايإ ماسم ةزانج عبتا

 ةزانج عبتا نم» :لاق دوعسم نبا ثيدحلف ءةنس اهل لمحلا نوك امأو

 ءاش نإو عوطتيلف ءاش نإ مث ,ةنّسلا نم هنإف ءاهلك ريرسلا بناوجب لمحيلف

 ةديبع ينأ ةياور نم يقهيبلاو «يسلايطلا دواد وبأو « ةجام نبا هجرخأ .« عديلف
 يوقي ثيداحألاو «ةباحصلا نم ةعامج نع بابلا يقو «هنع دوعسم نب هللادبع نبا

 . لمحلا ةيعورشم ةدافإ نع رصقت الو , ًاضعب اهضعب

 همحر ماسم حيحص يف تبث الف ءءاوس اهنع رخأتملاو اهيلع مدقتملا نوك امأو

 جرخأو .«حادحدلا نبا ةزانج لوح نوشمي اوناك ةباحصلا نأ» هريغو هللا

 افا فحضر نا دار نسحمو يذمرتلاو «يئاسنلاو «دواد وبأو .دمحأ

 لق ريع ىلا نأ ةا فيد نين ىداقيلا طرف ىلع لاقو .ماحلاو

 .( اهراسي نعو اهنيمب نع اهنم اميرق اهمامأ يثاملاو ,ةزانجلا فلخ بكارلا

 ابيرق اهراسيو اهنيي نعو ءاهمامأو اهفلخ يبشمي يشاملاو» :دواد يبأ ظفلو

 يشاملاو ةزانجلا فلخ بكارلا» :يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأل ظفل ينو .«اهنم

 نابح نباو . يقهيبلاو ينطق رادلاو , ننسلا لهأو : دمحأ جرخأو .(« اهنم ءاش ثيح

 مامأ نوشمي رمعو ركب ابأو ي ينلا ىأر هنأ » : رمع نبا ثيدح نم هححصو

 . مامأ يشملا نأ ىلإ ماعلا لهأ ضعب بهذ دقو «نابح نبا هححصو .«ةزانجلا

 الو «ءاوس كلذ نأ قحلاو « لضفأ اهفلخ يشملا نأ ىلإ مهضعبو . لضفأ ةزانجلا

 نأل ءءاوس هلك كلذف ءاهفلخو اهمامأ یشم ا هنأ ىور نم ةياور هيفاني

 ىلإ .دقرأ بقو.«اهناوص.ف وأ اهفل وأ اهنامأ نوكيا امإ ةزانجلا عم يشمل
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 ام ةلمج نم وه ةروكذملا ةنكمألا نم ناكم لكف < .مدقت اک لو ينلا كلذ
 .هيلإ دشرأ

 هللا لوسر عم انجرخ » :لاق نابوث ثيدحلف < اهوركم توک را نوک امو
 منأو مهمادقأ ىلع هللا ةكئالم نأ نويحتست ۲: لاف ناک ر اا ا كح
 ثيدح نم دواد وبأ جرخأو ؛ يذمرتلاو ةجام نبا ترغا با ودلا روهظ لع
 اهبك ري نأ ىبأف «ةزانج عم وهو هتبادب يتأ ل هللا لوسر نأ : ا نا
 نكأ ملف يشمت تناك ةكئالملا نإ : لاقف «هل ليقف < «بك رف ةبادب يتأ فرصنا الف
 نبا ةزانج عم ا دقو .« تبکر اوبهذ الف ؛نوشمي مهو بكرألا
 «يذمرتلا دنع ةرمس نب رباج ثيدح يف اک سرف ىلع عجرو ًايشام حادحدلا

 ( ةزانجلا فلخ بكارلا » :هلوق نم مدقت ام ةهاركلا ضراعي الو .حيحص لاقو
 بكارلا نوكي نأب دارملا وأ .ةهاركلا عم زاوجلا نايبل كلذ نوكي نأ نكمم هنأل
 . ةزانجلا عم يشي نم ةروص يف نوكي ال هجو ىلع ًاديعب نوكي نأ اهفلخ

 يذمرتلاو ,ةجام نباو .دمحأ دنع ةفيذح ثيدحلف .يعنلا ميرحت ماو
 : يلو ينلا نع دوعسم نبا ثيدحو .« يعنلا نع ىه للو يلا نأ ٠ :هححصو

 ةزمح وبأ هدانسإ يفو , يذمرتلا هجرخأ .« ةيلهاجلا لمع يعنلا نإف يعنلاو مايإ ١
 . ثيداحا بابلا يفو .يوقلاب سيلو روعألا نوميم

 يف وهو .« هيلع حين اب بذعي هيلع حين نم » :ثيدحلف .ةحاينلا مرحت امأو
 يف ةدراولا ثيداحألا لمحت ةحاينلا ىلعو «ةريغملا ثيدح نم |مهريغو نيحيحصلا
 هللا هجر ماسم حيحص يفو هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نأو « ءاكبلا نع يهنلا
 يف بذعي تيملا » :لاق بم ينلا نع اهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ىلاعت

 :يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم ماسمو دمحأ جرخأو .«هيلع حين امب هربق
 عردو نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اهتوم لبق بتت م اذإ ةحئانلا ١
 ءيرب انأ يي يب ا سمو كح يا ( برج نم

 ةقاشلا و“ ٠
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 يلأ ثيدحلف ؛روبثلاو ليولاب ءاعدلاو بيبحلا قشو رانب اهعابتا ميرحت امأو

 اولاق ءرمجمب ينوعبتتال :لاقف توملا هرضح نيح ىسوم وبأ ىصوأ » :لاق ةدرب

 يفو ؛ةجام نبا هجرخأ . لر هللا لوسر نم معن :لاق 2 هيف ت وأ

 نيحيحصلا يفو .ةيلهاجلا لاعفأ نم لعفلا اذه ناك دقو .لوهجم هدانسإ

 برض نم انم سيل » :لاق يوب يبنلا نأ : دوعسم نبا ثيدح نم |هريغو
 .« ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بوبجلا قش و دودخلا

 ةزانحلا متيأر اذإ » :ثيدحلف ,عضوت ىتح اهل عبتملا دعقي ال هنوك امأو

 نم (مهريغو نيحيحصلا يف وهو « عضوت ىتح سلجي الف اهعبتا نمف اهل اوموقف

 هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثتيدح نم دواد وبأ جرخأو « ديعس يا ثيدح

 ادعاق ناك نمب ترم اذإ ةزانجلل مايقلا يف ةحيحص ثيداحأ تدرو دقو .هوحن

 يف وهو «« عضوت وأ مكفلخت ىتح ال اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ ١ :ثيدحك

 نم هللا همحر ماسم جرخأو .هريغو رمع نبا ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا

 .0 دعق مث - ةزانجلا يف ينعي - ل يبلا ماق » :لاق هنع هللا يضر ىلع ثيدح

 دعب سلج مث ةزانجلا يف مايقلاب انرمأ مي ناك » :لاق هثيدح نم ةياور ينو
 .نابح نباو «ةجام نباو «دواد وبأو .دمحأ هاور .«سولجلاب انرمأو كلذ

 نب ةدابع ثيدح نم رازبلاو «ةجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأ جرخأو

 لاقف «لعفن اذكه :ةزانجلل موقي يلع يبنلا ناك امل لاق ًايدوهي نأ » : تماصلا

 اک يوقلاب سيلو عفار يأ نب رشب هدانسإ يفو . « مهوفلاخو اوسلجا : لو ينل

 مايقلا نأ هانرکذ ام دافأف نيل وهو رشب هب درفت :رازبلا لاقو «يذمرتلا لاق

 ضرألا ىلع عضوت ىتح اهفلخ يشاملا مايق امأو .خوسنم ترم اذإ ةزانجلل

 مايقلاب رمألا نأ ىلإ فلسلا نم نم عمج بهذ : ضايع يضاقلا لاق .خسني مل مكحمف

 ظ . اذه ىلع ثيدحب خوسنم



 لصف

 تيملا نفد يف

 دحللاو حرضلاب سأب الو ,عابسلا نم هعنمت ةرفح يف تيملا نفد بجيو
 .ًالبقتسم نميألا هبنج ىلع عضويو ربقلا رخؤم نم تيملا لخديو ؛ىلوأ
 ربقلا عفري الو ,تايثح ثالث رضح نم لك نم بارتلا وثح بحتسيو
 ؛ةلبقلل البقتسم رئازلا فقيو ؛ةعورشم ىتوملل ةدايزلاو ربش ىلع ةدايز
 بسسو اهيلع دوعقلاو اهجيرستو اهتفرخزو دجاسم روبقلا ذاخلا مرحيو
 . تيملا لهأل ماعطلا ءادهإ كلذكو «ةعورشم ةيزعتلاو «تاومألا

 هجرخت الو «عابسلا هشبنت ال ثيحب ربق يف تيملا ةفيج ةاراوم امأ :لوقأ
 لاق .ًايرورض ًاتوبث ةعيرشلا يف تباث وهو ؛ كلذ يف فالخ الف .ةداتعملا لويسلا
 .هححصو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ .« اونسحأو اوقمعأو اورفحا » : يلوم

 نب ةديبع ابأ نإ ١ ثيدحلف ءىلوأ دحللاو «حرضلاب سأب ال هنوك امأو

 ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ دقو « دحلي ناك ةحلط نإو «حرضي ناك حارجلا
 امل » :لاق سنأ ثيدح نم ةجام نباو . دمحأ جرخأو «فيعض دانسإب سابع نبا

 انبر ريختسن :اولاقف .حرضي رخآو دحلي لجر ناك لل هللا لوسر يفوت
 اودحلف «دحللا بحاص قبسف اهيلإ لسرأف ؛هانكرت قبس اهءأف اهيلإ ثعبنو
 اذهو .دحلي اذه .هتايح يف نيلجرلل يي هريرقتف .نسح هدانسإو ««هل

 ٠ لاق سابع نبا ثيدحلف دحللا ةيولوأ امأو .زئاج لكلا نأ ىلع لدي «حرضي
 ءننسلا لهأو دمحأ هجرخأ .«انريغل قشلاو انل دحللا » : يوب هللا لوسر لاق
 «رماع نب ىلعألادبع هدانسإ يف نأ عم نكسلا نبا هححصو « يذمرتلا هنسح دقو

 هيفو .هوحن ريرج ثيدح نم ةجام نباو «رازبلاو < دمحأ جرخأو «فيعض وهو

 يف يوونلا ىكحو .رثكألا كلذ ىلإ بهذ دقو .فيعض وهو «ريمع نسب نامثع
 . قشلاو دحللا زاوج ىلع ءاملعلا قافتا ماسم حرش

 لخدأ هنأ » : ديز نب هللادبع ثيدحل « ربقلا رخؤم نم تيملا لخدي هنوك امأو
¢ 



 جرخأو . دواد وبأ هجرخأ « ةنّسلا نم اذه :لاقو ربقلا يلجر لبق نم ًاتيم الجر (

 .« الس ذاعم نب دعس اوب هللا لوسر لس » :لاق عفار يأ ثيدح نم ةجام نبا

 رمع نبا ثيدح نم داحللا ركب وبأو « سابع نبا ثيدح نم يعفاشلا ىور دقو

 ثيدح نم يقهيبلا ىور دقو .« الس هسأر لبق نم لس يلب هللا لوسر نأ »

 دقو .« ةلبقلا ةهج نم يل ينلا اولخدأ مهنأ ةديربو « دوعسم نباو « سابع نبا.

 . للرب هنفد دنع ةباحصلا ضعب نم عقو ام ةنسلا ضراعي الو ,يقهيبلا اهفعض

 . ًافالخ هيف ماعأ ال امم وهف ,ًالبقتسم نميألا هبنج ىلع عضوي هنوك امأو

 ىلص يوب ينلا نأ » :ةريره يآ ثیدحلف «اثالث وثحلا بحتسي هنوك امأو

 .ةجام نبا هجرخأ « اثالث هسأر لبق نم هيلع ىثخف تيملا ربق ىتأ مث ةزانج ىلع

 ينطقرادلاو « رازبلا جرخأو « متاح وبأ لاق امك ال «حيحص هدانسإو  دواد وبأو

 « ًاثالث نوعظم نب نامثع ربق ىلع ىثح لب ينلا نأ » ةعيبر نب رماع ثيدح نم

 ظ ٠ ( ٠ كلذ ريغ بابلا يفو

 هنع ىلاعت هللا يضر يلع ثيدحلف ءربش ىلع ةدايز ربقلا عفري ال هنوك امأو

 ىلع هَ هللا لوسر هئعب هنأ» : : ننسلا لهأو , دمحأو ,ىلاعت هللا هجر ماسم دنع

 نم هريغو ًاضيأ ماسم يفو «هاوس لإ اف رشم ارىق الو هسمط الإ ًالاثمت عدي ال نأ

 جرخأو . « ربقلا ىلع ىنبي نأ ىن موب ينلا نأ » : :هنع هللا يضر رباج ثيدح

 هللا لوسر نأ » : هيبأ نع دم نب رفعج ثيدح نم يقهيبلاو «روصنم نب ديعس

 ايش هعفرو ءابصح هيلع عضوو مهاربإ هنبا ربق ىلع شر رل

 دقف « روبقلا ةرايز نع مكتيبن تنك » : ثيدحلف ؛روقلا ةرايز ةيعورشم امأو

 يذمرتلا هجرخأ .«ةرخآلا رك ذت اهنإف اهوروزف ءهمأ ربق ةرايز يف دمحمل نذأ

 يأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو ؛ ىلاعت هللا هجر عم حيحص يف وهو «هححصو

 KRE دقو . ثيداحأ بابلا ينو . كلذ وحنب هنع هللا يضر ةريره

 أ .« روبقلا تاراوز نعل ير يبنلا نأ » :ةريره يأ ثيدحل «لجرلاب

 ع ن يفو .هحيحص يف نابح نباو «هححصو يذمرتلاو «ةجام نباو دمج
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 ءدمحأ نع سابع نبا نعو ؛ماحلاو .ةجام نباو ءدجحأ دنع تباث نب ناسح

 دقو .فيعض وهو .ةمأوتلا ىلوم حلاص هيف دانساب رازبلاو .ماحلاو « نئسلا لهأو

 . ةرايزلا نم عنملا يوقت يهو «زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يبن يف ثيداحأ تدرو

 يف نه صخر ملو يبلا نأ و :ةشئاع ثيدح مكاحلاو «هننس يف مرثألا يورو

 ةرايز يف صخر يلو ينلا نأ » : ًارصتخم اهنع ةجام نبا جرخأو .« روبقلا ةرايز

 اك « اهوروزف » : هلع هلوق يف عقاولا صيخرتلا تدارأ اهنأ نكميف «« روبقلا

 ‹ صاخلا يهنلا ضراعي ال ماعلا صيخرتلا نأل ,ةجح كلذ يف نوكي الف «قبس
 اي : تلاق اهنأ » : اهنع ىلاعت هللا هجر اسم حيحص يف ام ةشئاع هتور ام ديؤي هنكل

 نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا يلوق :لاق ؟روبقلا ترز اذإ لوقأ فيك هللا لوسر

 ربق روزت تناك اهنع هللا يضر ةمطاف نأ » :كاحلا ىورو « ثيدحلا  نينمؤملا

 ام ةرايزلا يف لعفت تناك نمل عنملا نأب ةلدألا نيب عمجيو .«ةعمج لك ةزمح اهمع

 . كلذ لعفت مل نمل نذإلاو ,هريغو حون نم زوجي ال

 لل هللا لوسر سلج هنأ » : ثيدحلف ؛ ةلبقلل ًالبقتسم رئازلا فقي هنوك امأو
 وهو «ءاربلا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ .«ةربقملا ىلإ جرخ امل ةلبقلا لبقتسم
 عم جرخ نم دوعق ةيعورشم دافأف «ةزانج عم ثيدحلا اذه يف جرخ ا

 جرخ دق هنوكل رئازلل لابقتسالا ةيعورشم كلذكو . نفدت ىتح ًالبقتسم ةزانجلا

 نع لوقي ب ناك دقو .دعقي امك دعقو «ةزانج هعم نم جرخي امك ةربقملا ىلإ
 .نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق راد لهأ مكيلع مالسلا » :ةرايزلا
 . كلذك لوقي نا رئازلل يغبنيف « ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن

 يف ةتباث ةريثك كلذ يف ثيداحألاف ,دجاسم روبقلا ذاختا مرت از
 مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل » :اهنم .ظافلأ او اهريغو نيحيحصلا

 يربق اوذختت ال, :ظفل يفو ثيدحلا « دوهيلا هللا لتاق ١» :ظفل ينو « دجاسم

 ۲ انو يربق اوذختت ال » :رخآ يفو . هًادجسم
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 .روبقلا تارئاز هللا نعل » :ثيدحلف ؛اهجيرستو اهتفرخز ميرحت 7

 .يئاسنلاو دواد وبأو دجأ هجرخأ . « جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو

 ماسمو دمحأ جرخأو «لاقم هيفو ماذاب حلاص 8 هدانسإ يفو «هنسحو يذمرتلاو

 هيلع دعقي نأو ربقلا صصخي نأ يوب ينلا ىن ٠ : :لاق رباج نع ننسلا لهأو

 .هححصو «« ًأطوي نأو هيلع بتكي نأوو : يذمرتلا دازو .« هيلع ىنبي نأو

 اهجرخي مل نإو ةباتكلا نإ : ماحلا لاقو « يئاسنلا ًاضيأ ةباتكلا نع يهنلا جرخأو

 لهأو دمحأو ءماسم هجرخأ الف ءاهيلع دوعقلا مرحت امأو ؛هطرش ىلع يهف ماسم

 هبايث قرحتف ةرمج ىلع كدحأ سلجي نأل » :لاق ةريره يبأ ثيدح نم «ننسلا

 حبحص دانساي دحأ جرخأو ء« يق ىلع سلبي نأ نم هل يخ هدلج ىلإ صلختف

 وم ل : :لاقف  ربق ىلع ًاثكتم یاو هللا لوسر ينآر» : :لاق مزح نب ورمع نع

 .. ١ ربقلا اذه بحاص

 و ؛تاومألا اوست الو : يلي هلوقلف ؛تاومألا بس ميرحت امأو

 جرخأو ؛ ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخىلا هجرخأ .«اومّدق ام ىلإ اوضفأ

 .« انءايحأ اوذوتف ءانتاومأ اوبست الو : سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو ءدجحأ

 نم هانعمب درو ام هل دهشي هنكلو ,فيعض وهو ناهبن نب هلام هدانسإ يفو

 .ةريغملاو دعس نب لهس ثيدح

 .6« هربجأ لثم هلف ًاباصم ىزع نمو : : ثيدحلف ؛ةعورشم ةيزعتلا نوك امأو

 اذه ركنا دقو «دوعسم نبا ثيدح نم احلاو « يذمرتلاو 57 نبا هج رخأ

 نع مزح نب ورمع ثيدح نم ةجام نبا جرخأو «مصاغ نب ىلع ىلع ثيدحلا

 للح نم لجو زع هللا هاسك الإ هتبيضمب هاخأ يزعي نمؤم نم امو : : لر ينلا

 رفعج ثيدح نم يعفاشلا جرخأو . تاقث هدانسإ لاجرو « ةمايقلا موي ةماركلا

 اوعمس ةيزعتلا تءاجو يلب هللا لوسر يفوت امل و : :لاق هدج نع هيبأ نعدمم نبا

 نم ًاكردو «كلاه لك نم ًافلخو «ةبيصم لك نم ًءازع هللا يف نإ :لوقي ًالئاق

 يفو .«باوثلا مرح نم باصملا نإف ءاوجراف هايإو ءاوقثف هللابف «تئاف لك

 . كورتم وهو ورمع نب هللا ديبع نب مساقلا هدانسإ
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 انك » :لاق ديز نب ةماسأ ثيدح نم ىلاعت هللا اهر ماسمو يراخبلا جرخأو

 اه ًانباو وأ اهل ًاييص نأ هربختو هوعدت هتانب ىدحإ هيلإ تلسرأف يم يبنلا دنع
 :ىطعأ ام ر ذخأ ام هلل نأ اهربخأف اهيلإ عجرا :لوسرلل لاقف «توملا يف
 هدي ر يبد و .«بستحتلو ربصتلف اهرمف « یمسم لجأب هدنع ءيش لکو

 . اهريغ ىلإ اهنع لدعي الو حيحصلا يف ةتباثلا ظافلألا

 ل :لاق رفعج نب هللادبع ثيدحلف ؛ تيملا لهأل ماعطلا ءادهإ ةيعورشم امأو

 مهاتأ دقف ًاماعط رفعج لآل اوعنصا » : لو ينلا لاق لتق نيح رفعج يعن ءاج
 نبا هححصو «ةجام نباو «يذمرتلاو « دواد وبأو , دمحأ هجرخأ .« مهلغشي ام
 ٠ ثيدح نم ةجام نباو ءيناربطلاو . دمحأ هوحن جرخأو ,يذمرتلا هنسخو نكسلا
 دانسإب ةجام نباو «دحأ جرخأو ءرفعج نب هللادبع مأ سيمع تنب ءامسأ
 ماعطلا ةعنصو تيملا لهأ ىلإ عاتجالا دعن انك » :لاق ريرج ثيدح نم حيحص
 . يلوم ينلا نع تبث دق ام اذه ضراعي الو .« ةحاينلا نم هنفد دعب

 «ةاكزلا باتك » هلوأو يناثلا ءزجلا هيليو لوألا ءزجلا مت
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 ہہ ارررلا ا

 مضر

 دمي امنقنفا م اسنعل رل

 نو لی

 . قاشملا زب
 باتكلا رخآ ىلإ ةاكزلا باتك هلوأو
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 كاضر لين ىلع نعأ بر اي

 ةاكزلا باتك
 . ًافلكم كلاملا ناك اذإ يتأتس يتلا لاومألا يف بجت

 باب
 ناويحلا ةاكز

 . مغلاو رقبلاو لبالا يهو ؛ معنلا يف هنم بجت امنإ

 يرورضو .هناكرأ نم نكرو « نيدلا ضئارف نم ةضيرف يه :ةاكزلا :لوقأ

 «لاومألا نم ةاك زلا عراشلا هبف بجوأ امف الإ بحت ال اهنكلو .هتايرورض نم

 :ةبوتلا ] 4 ةَقَدَص ْمِهلاوُمَأ نم ذخ 8 :هلوق لثمل نايب وه كلذ نإف سانلل هنيبو

 اوميقأو# : ىلاعت هلوق سانلل نب امك [ 5" :ةرقملا ] © ةاكزلا اوتآ ]1۴۳

 هيم هللا لوسر اهنّيب يتلا تاولصلا نم هللا هعرش امب [ ٤١ :ةرقبلا ] 4ةآلّصلا

 ظ .سانلل

ي مل لاومأ يف ةاكزلا باجيإ يف ماعلا لهأ نم ريثك عسوت دقو
 ةاكزلا هللا بجو

 ىلع سيل » :هلوقك «بوجولا مدعب لاومألا ضعب يف هِي ينلا حرص لب < اهيف

 تاراجتو رهاوجو لاومأ ةباحصلل ناك دقو .«ةقدص هسرف الو هدبع يف ء ءرملا

 ةبجاو تناك ولو . مهنم اهبلط الو «كلذ ةيكزتب لل مهرمأي لو ,تاوارضخو
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 ام رصتخملا اذه يف اندروأ دقف ؛مهيلإ لزن ام سانلل نّيبل كلذ نم ءيش يف

 ضعب هلعج دق امن اهيف ةاكز ال يتلا لاومألا نم ءايشأ ىلإ انرشأو ءهيف بحت
 . كلذ عمستس امك ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا نم ماعلا لهأ

 وبني دق ةلاقملا هذه نأ ماعاف ؛ًافلكم ناك نم ىلع الإ بجت ال اهنوك امأو
 نأ ماع .قحلا هفقوأ ثيح فقوو فاصنإلا عجار اذاف ءاهعمسي نم نهذ اهنع
 فالخ الو .همئاعدو مالسإلا ناكرأ دحأ ىه ةاكزلا نأ هنايبو .قحلا وه اذه

 فلكم ريغ ىلع اهتسماخ ةاكزلا يتلا ناكرألا ةعبرألا نم ءيش بجي ال هنأ

 ام .ءيش اذه يف عراشلا نع ءاج ايف ؟وه ابف ليلدب ناك نإ هيلع ةاكزلا باجيإف
 الثل ىماتيلا لاومأ يف راجتالاب رمأ هنأ يلب يبنلا نع ىوري امك «ةجحلا هب موقت
 . للم ينلا ىلإ ًاعوفرم ءيش كلذ يف حصي ملف ,ةاكزلا اهلكأت

 ىور امك هلثمب ضروع دقو هيف ةجح الف ةباحصلا ضمب نع يور ام امأو

 اذإف ءنينسلا نم هيلع صحيلف متيلا لام يلو نم » :لاق دوعسم نبا نع يقهيبلا
 وحن يورو . ؛ كرت ءاش نإو ىكز ءاش نإف ةاكزلا نم هيف اب هربخأ هلام هيلإ عفد
 ذخ # : هلوقك < ماع ةاكزلا يف باطخلا نإ « لئاق لاق نإو . . سابع نبا نع كلذ
 يف باطخلا سيلو عونمم كلذف .هوحنو [ ٠١ :ةبوتلا ] © ةقدص هلاومأ نم
 رئاسو لب ناك رألا ةيقب ًاضيأو ,نوفلكملا مهو باطخلا هل حلصي نمل الإ .كلذ
 اهب تاباطخلا فلكمب سيل نم ىلع اهبوجو مدع ىلع قافتالا عقو يتلا فيلاكتلا

 ناكل ,نيفلكملا ريغ ىلع اهباجيإل ًاغوسم ةاكزلا يف باطخلا مومع ناك ولف ةماع
 نأ عم لطاب لطابلا مزلتسا امو , عاجإلاب لطاب هنإو .كلذك اهريغ يف مومعلا
 ىلع اهبوجو مدع ىلع لدي 4 ةقدص مهلاومأ نم ذخإلا : ىلاعت هلوق ينعأ ةيآلا مام
 ىنعم ال هنإف ٠١[ :ةبوتلا ] 4 اهب ميكرو ْمُهُرَهَطت ا :هلوق وهو يصل
 . هتيكزتل الو نونجملاو يبصلا ةرهطتل

 الإ اهلحي ال ةّنسلاو باتكلا صوصنب ةمرحم دابعلا لاومأف ؛ةلمجلابو 1
 ةعفشلاو شرالاو ةيّدلاو ةاكزلاك «عرشلا دورو وأ «سفنلا ةبيطو «يضارتلا
 فيلكتلا مق ناك نم اهس « هللا دابع نم دحأ لام لحي هنأ معز نمف .كلذ وحنو
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 ىتح عنملا فقوم فقي نأ فصنملا ىلع بجاولاو ءناهربلا هيلعف ًاعوفرم هنع '
 جرخي نأ نونجملاو متيلا يلو ىلع هناحبس هللا بجوي ملو «ليلدلا هنع هحزحزي

 كلت ىماتيلا لاومأ يف تدرو لب « هل هغوس الو كلذب هرمأ الو امام نم ةاكزلا

 .ةدئفألا ال فجرتو بولقلا اهل عدصتت يتلا عراوقلا

 يذلا نألف ؛ تاناويحلا نم عاونألا ةثالثلا ريغ يف ةاكزلا بجت ال اهنوك امأو
 ا ا يي اا سانلل نب
 . داهجلا هب دارملاف ليخلا يف

 2 ٠

 . نتت :

 . عب

 لبوالا ةاكز يف

 ًاسخ تغلب اذإف ءةاش سخ لك يف مث ءةاش اهيفف ًاسخ لبإلا تغلب تغلب اذإ

 .نوبل ةنبا نيثالثو تس يفو نوبل نبا وأ "7 ضاخم ةنبا اهيفف نيرشعو

 اتنب نيعيسو تس يفو «ةعذج نيدسو ىدحإ يو  ةقح نيعبرأو تس يفو

 لك يعن تواز اذإف «نيرشعو ةئام ىلإ ناتقح نيعستو ىدحإ يلو «نوبل

 . ةقح نيسخ لك يفو نوبل ةنبا نيعبرأ

 ابأ نأ سنأ ثيدح يف تباثلا وه ةقدصلا ضئارف يف ليصفتلا اذه :لوقأ

 . نيملسملا ىلع ُب هللا لوسر ضرف يتلا ةقدصلا ضئارف هذه نأ مف بتك ركب
 نيابت اذإف :هيف لاق مث ءرصتخملا اذه يف اك ددع لك ىلع بجي ام هيف ركذ مث

 هدنع تسيلو ةعذجلا ةقدص هدنع تغلب نمف ,.تاقدصلا ضئارف يف لبإلا نانسأ

 وأ هل اترسيتسا نإ نيتاش اهعم لعجيو «هنم لبقت اهنإف ءةقح هدنعو ةعذج
 اهنإف ةعذج الإ هدنع تسيلو «ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو ءًاهرد نيرشع
 ةقدص هدنع تغلب نمو .نيتاش وأ ًاهرد نيرشع قدصملا هيطعيو «هنم لبقت

 ةعذجلاو , ماوعأ ةثالث ةقحلاو نر نونا یاو نزيل تاو ب لوح دل ن الا ةنبا )١(

 .ها ماوعأ ةعبرأ
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 . اترسيتسا نإ نيتاش اهعم لعجيو .هنم لبقت اهنإف نوبل ةنبا هدنع تسيلو ةقحلا

 ةقح الإ هدنع تسيلو نوبل ةنبا ةقدص هدنع تغلب نمو .ًاهرد نيرشع وأ «هل
 هدنع تغلب نمو .نيتاش وأ ًاهرد نيرشع قدصملا هيطعيو .هنم لبقت اهنإف

 اهعم لعجيو .هنم لبقت اهنإف ضاخم ةنبا هدنعو هدنع تسيلو نوبل ةنبا ةقدص

 ضاخم ةنبا ةقدص هدنع تغلب نمو .ًارهرد نيرشع وأ «هل اترسيتسا نإ نيتاش
 نكي مل نمو «ءيش هعم سيلو .هنم لبقي هنإف ءركذ نوبل نبا الإ هدنع سیلو
 اذه جرخأ دقو .اهبر ءاشي نأ الإ ءيش اهيف سيلف لبإلا نم عبرأ الإ هعم

 ىلاعت هللا همحر يراخبلا ًاضيأ هجرخأو «دواد وبأو «ىئاسنلاو .دمحأ ثيدحلا

 قيدصلا هب لمع ةحصلا ةياهن يف باتك اذه : مزح نبا لاق .هحيحص يف ًاقرفم
 .هريغو نابح نبا هححصو دحأ هفلاخي ملو « ءاملعلا ةرضحب

 .ماحلاو «ينطقرادلاو «هنسحو يذمرتلاو ءدواد وبأو . دمحأ جرخأ دقو

 هيبأ نع «ملاس نع .يرهزلا ثيدح نم رصتخملا هيلع لمتشا ام وحن يقهيبلاو
 «يفوت ىتح هلامع ىلإ اهجرخي ملو ةقدصلا بتك دق مل هللا لوسر ناك :لاق
 هدعب نم رمع اهجرخأ مث « يفوت ىتح اهب لمعف .هنع هللا يضر ركب وبأ اهجرخأف
 ركذ مث هتيصوب نورقمل كلذ نإو ,كله موي رمع كله دقلف :لاق .اهب لمعف

 . ثيدحلا

 رقبلا ةاكز يف

 من ,") ةّنسم نيعبرأ لك يفو 0 ةعيبت وأ عيبت رقبلا نم نيثالث يف بجيو
 . كل ذك

 مكاحلاو «نابح نباو «ننسلا لهأو . دمحأ هجرخأ ام كلذ ىلع لدي :لوقأ

 ‹ نميلا ىلإ للم هللا لوسر ينثعب :لاق لبج نب داعم ثيدح نم هاححصو

 .نيلوحلا تاذ يهو )۲) .لوحلا تاذ يهو (١1)
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 ءةنسم نيعبرأ لك نمو «ةعيبت وأ ًاعيبت رقبلا نم نيثالث لك نم ذخآ نأ ينرمأو
 ةنسمو عيبت اهيفو ؛نيعبس غلبت ىتح دئازلا ف ءيش و نيعبرألا ىلع تداز اذإف

 فالخ ال ,راكذتسالا يف ربلا دبع نبا لاق . كلذك مث ناتنسم اهيفو .نينامث ىلإ

 عمجملا باصنلا هنأو ذاعم ثيدح يف ام ىلع رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ ءالعلا نيب ٠>

 . هيلع

 مغلا ةاكز يف

 ناتاش اهيفو ,نيرشعو ىدحإو ةئام ىلإ ةاش منغلا نم نيعبرأ يف بجيو -

 مث عبرأ اهيفو «ةدحاوو ةئامثالث ىلإ هايش ثالث اهيفو ءةدحاوو نيتئام ىلإ
 ظ . ةاش ةئام لك يف

 يذلا رمع نبا ثيدحو «سنأ ثيدح يف تباثلا وه ليصفتلا اذه :لوقأ

 . كلذ ىلع عامجالا عقو دقو «لبإلا ةاكز باب يف |هجيرخت مدقت

 لصف

 ةقدصلا ةيشخ عمتج نيب قرفي الو «ماعنألا نم قرتفم نيب عمجي الو

 نيطبلخ نم ناك امو «صاقوألا يف الو ,ةضيرفلا هنود ايف ءيش الو

 الو ‹بيع الو روع تاذ الو ءةمره ذخّؤت الو ةيوسلاب ناعجارتيف

 . مغ لحف الو . ضخام الو ىّبر الو «ةلوكأ الو ,ةريغص

 ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفلاو ءقرتفم نيب عمجلا زاوج مدع امأ :لوقأ
 هللا لوسر نع يكحملا هنع هللا يضر ركب يبأ باتك يف اك كلذ نع مل هيهنلف

 باتكل ايكاح رمع نبا ثيدح يف كلذكو «هيلإ ةراشالا تمدقت دقو ا

 نع يهنلاب حيرصتلا عقو اذكو «هيلإ ةراشإلا تقبس اك كلذ يف ب هللا لوسر

 نيب قيرفتلا ىنعمو .كلذك يهنلا هيف نإف نيروك ذملا نيثبدحلا مغ يف كا

` 0 



 ىلع ناك اهرعمجي مل اذإف ان نوعا دحاو لكل « رافنأ ةثالثل نوكي نأ عمتجم
 نأ قرتفم نيب عمجلا ةروصو .ةاش الإ اهيف بجي مل اهوعمج اذإو ةاش دحاو لك

 ال ىتح اهنوقرفيف .هايش ثالث اهيف [هيلع نوكيف .ةاشو ةاش اتئام نيلجرل نوكي
 ىلع اذهو ءروصلا نم كلذ وحنو «ةدحاو ةاش الإ اهنم دحاو لك ىلع نوكي
 .ةلدألا كلذ ىلع تلد اك نوكلاملا فلتخا نإو :ةطلخلاو حارملاو حرسلا رابتعا

 .كلذ يف فالخ الف «ةضيرفلا نود اف ءيش ال هنوك امأو

 كلذ يف فالخ الف ؛نيتضيرفلا نيب ام يهو ‹صاقوألا يف ءيش ال امأو

 نأ هريغو دمحأ دنع ذاعم ثيدح يفو «ةفينح يآ نع ةياور'يف الإ ًاضيأ

 .اهيف ةضيرف ال صاقوألا

 هلوق نم نيروكذملا نيباتكلا يف عقو الف .ةيوسلاب نيطيلخلا عجارت امأو
 اطلخ اذإ هنأ دارملاو .« ةيوسلاب ناعجارتي اهنإف نيطيلخ نم ناك امو ١ : هيلع
 ناكو .ةطولخملا ةيشاملا كلت ةاكز اجرخأ باصنلا تغلبف يشاوملا نم هناكلمي ام
 امهنم دحاو لكل نوكي نأ كلذ ةروصو .هتيشام باسحب اههنم دحاو لك ىلع
 ىلع عجريف اهدحأ كلم نم ةاش نيعبرألا نم قدصملا ذخأيف ةاش نورشع
 ةلزنمب اهريصي اهيكلمل نيكيرشلا طلخ درجم نأ ىلع اذهو .اهتميق فصنب هبحاص
 .ةلدألا كلذ ىلع تلد امك .قحلا وهو دحاو لجرل ةك ولمملا ةيشاملا

 يضر ركب يأ باتك يف الف ؛ركذ ام رخآ ىلإ ةمره ذخؤت ال اهنوك امأو
 .«سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف ذخؤي الو » : ظفلب هنع ىلاعت هللا

 يفو « بيع تاذ الو ةمره ذخؤت ال » : يلو يبنلا نع يكحملا رمع باتك يفو

 ةنردلا الو ةمرهلا ىطعت الو » :ظفلب اعوفرم يرضاغلا ةيواعم نب هللادبع ثيدح
 دواد وبأ هج رخأ . « مكلاومأ طسو نم ,ركلو «ةميئللا طرشلا الو ةضيرملا الو

 هللادبع نب نايفس نع يعفاشلاو أطوملا يف كلام جرخأو . ديج دانسإب يناربطلاو
 ضخاملاو ىبرلاو ةلوكألا ذخأي نأ قصا ىن باطخلا نب رمع نأ ىفقثلا
 ٠ ةمرهلاو . هدنسم يف ةبيش يأ نبا يل يلا نع كلذ ىور دقو . منغلا لحفو
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 يه ليق اهمضو ةلمهملا حتفب راوعلا تاذو ءاهنانسأ تطقس دق يتلا ةريبكلا

 SEEKER .ةبايزلا

 حتفب ةنردلا كلذ يف لخدتف .ةقدصلا يف جرخي ال هنإف ٠ اصقن نفارماب نقراغلا

 ةميثللا طرشلاو « ءابرجلا يهو نون مث .ةروسكم ءار اهدعب ةددشم ةلمهملا لادلا

 . اهريغو نبللاب ةليخبلا ةميئللاو ,هرارشو لاملا راغص يه

 مضب ؛يبرلاو .هايشلا نم رقاعلا فاكلا مضو ةزمهلا حتفب يهف ؛ةلوكألا امأو

 يي ضخااملاو .اهنبللا تيبلا يف رت يتلا ةاشلا ةدحوملا ءاملا ديدشتو ءارلا

 . رابخلا نم نكي مل نإو هيلإ جاتحي كلاملا نأل ٠ . اهيلع وزني يذلا وه منغلا لحفو
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 باب
 ةصملاو بهذلا ةاكز

 نورشع بهذلا باصنو . رشعلا عبر لوحلا اهدحأ ىلع لاح اذإ يه

 يف ةاكز الو كلذ نود ايف ءيش الو مهرد اتنام ةصملا باصنو , ًارانيد

 . تالغتسملاو ةراجتلا لاومأو رهاوجلا نم (هريغ
 لوحلاو باصنلا عم ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجو يف فالخ ال :لوقأ

 ليخلا ةقدص نع مكل توفع دق » : ُب هللا لوسر لاق :لاق يلع ثيدحل

 ةئامو نيعست يف سيلو « ًارهرد (هرد نيعبرأ لك نم ةقرلا ةقدص اوتاهف قيقرلاو
 ,دواد وبأو .دمحأ هجرخأ .«مهارد ةسمخ اهيفف نيتئام تغلب اذإف «ءيش
 هدانسإ يفو «ةاكز نيتئاملا نود اهف سيلو » :ظفل ينو .يئاسنلاو .يذمرتلاو
 .هحيحصت يراخبلا نع يذمرتلا لقنو « رجح نبا هنسح دقو .لاقم

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ماسمو دمحأ جرخأو

 دوذ سمخ نود امف سیلو .ةقدص قرولا نم قاوأ سمح نود اهف سیل » :
 دمحا هجرخاو .« ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسخ نود امف سيلو « ةقدص لبالا نم

 ظ . ديعس يأ ثيدح نم يراخبلاو

 اتئام كل تناك اذإ » :لاق هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو
 بهذلا نم ينعي ءيش كيلع سيلو .مهارد ةسخ اهيفف لوحلا اهيلع لاحو مهرد
 اهيلع لاحو ارانيد نورشع كلذ ناك اذإف .ارانيد نورشع كل نوكي ىتح
 لقنو «رجح نبا هنسح نكلو .لاقم هدانسإ يفو .« رانيد فصن اهيفف لوحلا

 نأ ىلع عاجإلا عقو دقو .لوألا ثيدحلاك هحيحصت يراخبلا نع يذمرتلا
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 سمخلاو «يسلدنألا بيبح نبا الإ كلذ يف فلاخي لو مهرد اتئام ةضفلا باصن
 نوعبرأ ةيقوأ لك نزو نأل .مهرد اتئام يه ثيدحلا يف ةروكذملا يقاوألا

 يور دقو .روهمجلا  ًارانيد نورشع بهذلا باصن نأ ىلإ بهذو . ًاهرد
 لوحلا رابتعا ىلإ بهذو «دودرم وهو كلذ فلاخي ام سواطو نسحلا نع

 .رثكألا

 ىلإ رصانلاو « رقابلاو .قداصلاو «دوادو «دوعسم نباو «سابع نبا بهذو

 قلطم ىلع لد امب ًاكسمت لاحلا يف هيك زي نأ ًاباصن دافتسا اذإ كلاملا ىلع بحجب هنأ

 . ديقلل لامهإ وهو . بوجولا

 ؤلؤللاو ساملاو درمزلاو توقايلاو ردلاك رهاوجلا يف بجت ال اهنوك امأو

 ةيلصألا ةءاربلاو «كلذ ىلع لدي ليلد دوجو مدعلف ؛اهوحنو ناجرملاو

 . اذه ديفي ام ةاك زلا باتك لوا يف مدقت دقو . ةبحصتسم

 لدي ليلد مايق مدع نم انمدق اهلف ؛ةراجتلا لاومأ يف بحت ال اهنوك امأو
 ملو «هب رجتي ام عاونأ يف ةمئاق يوب هرصع يف ةراجتلا تناك دقو «كلذ ىلع

 ةرمس نب رباج ثيدح نم رازبلاو « ينطقرادلاو ءدواد وبأ هجرخأ ام امأو

 رجح نبا لاقف «« عيبلل دعي ام ةاكزلا جرخن نأب انرمأي يلو هللا لوسر ناك ٠
 . ةلاهج هدانسإ يف نا صيخلتلا يف

 لبالا يف» :ظفلب ًاعوفرم نارمع نع ينطقرادلاو احلا هاور ام اأو

 فعض دقف ةمجعملا يازلاب «هتقدص زبلا ينو ءاهتقدص منغلا يف ءاهتقدص

 الو ,هب سأب ال دانسإلا اذه اهنم ةدحاو يف لاقو «هقرط عيمج حتفلا يف ظفاحلا

 اهب معت يتلا فيلاكتلا يف ايس ال ةجحلا هب موقت ال اذه لثم نأ () كافخي

 اذه يف كردتسملا يف هآر يذلا نأ ديعلا قيقد نبا لاق دق هنأ ىلع ,ىولبلا

 يازلاب هاور ينطقرادلاو :لاق .ةلمهملا ءارلابو ةدحوملا ءابلا ضب ربلا ثيدحلا

 )١( ىلعب الإ ىدعتي ال هنأ مدقت لوقأ .



 انضرف ولف «لالدتسالا متي الف لاتحالا بجوي امم اذهو , ةفيعض قيرط نم نكل

 ناكل جاهنملا حرش يف ىلحملا لاق اك ثيدحلا اذه دانسإ ححص دق ماحلا نأ

 حيحصتلا كلذ ضروع دق اذإ فيكف «لالدتسالل اطقسم لاتحالا درج

Eوصال رس مرح د ا مح  

 :ةريره يلأ ثيدح نم حيحصلا يف يف يلو هنع تبث ام بوجولا مدع ديؤيو

 ةاكزلا بوجو مدع كلذ رهاظو «« هسرف الو هدبع يف ةقدص ماسملا ىلع سيل »

 لقنلا اذهو ةراجتلا ةاكز ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن دقو ,لاوحألا عيمج يف

 . مالسإلا قرف نم ةقرف مهو ةيرهاظلا كلذ يف فلاخي نم لوأف «حيحصب سيل

 باودلا كلذكو اهكلام اهيركي يتلا رودلاك تالغتسملا يف اهبوجو مدع امأو
 يف ةقدص ماسملا ىلع سيل » :ثيدح اضيأو ءانمدق اك ليلدلا مدعلف ءاهوحنو

 ال ناك نإو امل ءاركلاب اهالغتسا ةلاح ىنعأ ةلاحلا هذه لوانتي « هسرف الو هدبع

 . يفكي معتم ماقم مايقلا لب لالدتسالا ىلإ ةجاح

 فيعضت ىلإ رظن ريغ نم ةفيعضلا ثيداحألا حيحصت يف ةفزاجملا ريثك ماحلاو فيكف ًاضيأو ( ١)

 فلا اه کور ت نقؤ تک رش <
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 ىقسي ناك امو بيبزلاو رمتلاو ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا يف رشعلا بجي
 ادع ايف ءيش الو قسوأ ةسخ اهباصنو ,رشعلا فصن هيفف اهنم ىنسملاب

 ليجعت زوجيو .رشعلا لسعلا يف بجيو ءاهريغو تاوارضخلاك «كلذ
 ع ل دري نأ مامالا ىلعو ةاكزلا

 . ًارئاج ناك نإو ناطلسلا ىلإ اهعفدب لاملا بر

 ال ةحيحصلا .ةلدألا لومشلف ؛ سانجألا هذه نم ةاكزلا بوجو امأ :لوقأ

 ناملعي نميلا ىلإ مي اهثعب نيح ذاعمو ىسوم ينأ ثيدح يف اهيلع صيصنتللو
 .ريعشلا :ةعبرألا هذه نم الإ ةقدصلا ذخأت الو :لاقف , مهنيد رمأ سانلا

 يقهيبلا لاق «يناربطلاو يقهيبلاو كاحلا هجرخأ .« رمتلاو «بيبزلاو « ةطنحلاو

 هللا لوسر نس امنإ »:لاق رمع نع يناربطلا جرخأو .لصتم وهو «تاقث هتاور

 نم ينطقرادلاو «ةجام نبا جرخأو ««اهركذف ةعبرألا هذه يف ةاكزلا 5

 للو هللا لوسر نس امنإ » : ظفلب هدج نع هيبأ نع «بیعش نب ورمع ثيدح
 هدانسإ يفو «ةرذلاو ةجام نبا داز «٠ بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا يف ةاكزلا

 مل :لاق دهاجم قيرط نم يقهيبلا جرخأو .كورتم وهو يمرزعلا هللادبع نب دم

 قيرط نم ًاضيأ جرخأو .اهركذف ةسخ يف الإ للو ينلا دهع يف ةقدصلا نكت

 ةروكذملا ةسمخلا ركذف ةرشع يف الإ هرم ينلا ةقدصلا ضرفي م: :لاقف نسحلا

 : لاق هنأ يبعشلا نع ًاضيأ جرخأو .«ةضفلاو بهذلاو منغلاو رقبلاو لبإلاو

 رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا ف ةقدصلا امنإ نميلا لهأ ىلإ n للا لرسو بتک »
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 .ًاضعب اهضعب دكؤت يهو , ةفلتخم اهقرط ليسارملا هذه : يقهيبلا لاق .« بيبزلاو

 يضر ةشئاعو « ىلعو «رمع لوق اهعمو هنع هللا يضر ىسوم يلأ ثيدح اهعمو
 1 . ىهتنا «ةاكز تاوارضخلا يف سيل » : مهنع هللا

 57 ءاطع نأ هننس يف مرثألاو ماحلاو ينطقرادلا هجرخأ تاوارضخلا ثيدحو (
 ةحلط نب ىسوم ضرأ نم ةقدص ذخأي نأ ةريغملا نب هللادبع دارأ » :لاق بئاسلا
 لل هللا لوسر نإ . كلذ كل سيل :ةحلط نب ىسوم هل لاقف «تاوارضخلا نم
 «ينطقرادلا هجرخأ دقو . يوق اف وهو دس كلذ قف سيل لوق ناك
 ذاعم نع ةحلط نب ىسوم همع نع ةحلط نب ىبحي نب قاحسإ ثيدح نم ماجحلاو

 .« لر هللا لوسر اهنع افع وفعف بصقلاو نامرلاو خيطبلاو ءاثقلا امأو » : ظفلب
 نب ىسوم ثيدح نم هضعب يذمرتلا ىورو . عاطقناو فعض هيفو :ظفاحلا لاق

 نم ينطقرادلاو .سنأ نع «رخآ هجو نم يدع نبا هاور دقو «ذاعم نع ةحلط

 ةشئاع ثيدح نمو «شحج نب دمه ثيدح نمو «هنع هللا يضر يلع ثيدح

 هنع هللا يضر رمعو ءهنع هللا يضر يلع نع يقهيبلا ًاضيأ هاورو ء اهنع هللا يضر

 دهشي ةريثك قرط نم يور هنكل «لاقم تاوارضخلا ثيدح قيرط يفو . ًافوقوم
 ةاكزلا بوجو يف مدقت ام ىلإ مفنا اذإو «هب جاجتحالل ضهتنيف ضعبل اهضعب

 ؛ ةهبش الو كش الب جاجتحالل عيمجلا ضهتنا ةسمخلاو ةعبرألا سانجألا كلت يف

 كلذ ناكف ؛ قبس اك سانجألا كلت ىلع رصحلا ظفلب تاياورلا كلت تيور دقو
 دقو .تاتابنلا نم كلذ ريغ يف بجت الف «ىلاعت هللا هلزنأ ام لب هنم نايبلا وه
 ًاضيأو ؛ يبعشلاو «يروثلاو «حلاص نب نسحلاو «يرصبلا نسحلا كلذ ىلإ بهذ
 تامومعل ةصصخ انه ةروكذملا ةلدألا هذه نأ يهو ؛ ىرخأ قيرطب عمجلا نكي
 ضعب ىلع صيصنتلا باب نم كلذ لعج حصي الو حضاو كلذو «ةنسلاو نآرقلا
 ىرخأ ركذ ام ادع امل يفنلاو ةرات رصحلا نم كلذ يف امل ماعلا دارفأ

 ٠ ثيدح ههجوف ؛رشعلا فصنف ىنثتسملا يف الإ رشعلا بجاولا نوك امأو
 ( .ةيناسلاب يقس ايفو ؛ رشعلا مغلاو راهنألا تقس امف » :لاق يوي يبنلا نع رباج

 ٠ .نويعلاو راهنألا :لاقو دواد وبأو «يئاسنلاو « ماسمو ءدمحأ هاور « رشعلا فصن
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 : لاق ُب ينلا نأ : رمع نبا ثيدح نم ننسلا لهأو , دمحأو «يراخبلا جرخأو
 فصن حضنلاب يقس ايفو .رشعلا ًايرثع ناك وأ «نويعلاو ءامسلا تقس اهف»
 .هقورعب برشي يذلا وه ءارلا رسكو ةثلثملا ءاثلاو ةلمهملا حتفب يرثعلاو « رشعلا

 ( و  ليغلا يقاوس يف يذلا : ليقو

 امههريغو نيحيحصلا يف ديعس يلأ ثيدحلف ؛ قسوأ ةسخ باصنلا نوك امأو

 :ةجام نباو دمحأل ةياور يفو .ةقدص قسوأ ةسخ نود امف سيل للو ينلا نع

 : دواد يلأو دمحأل ةياور فو.« ًاعاص نؤتس :قسولاو» : :لاق هيلع يبنلا نأ

 .« اموتخم نوتس قسولاو»

 . مدقت ام ههجوف ؛اهریغو تاوارضخلاك كلذ ادع ايف ءيش ال هنوك امأو

 . هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح ههجوف ؛ رشعلا لسعلا يف بجي هنوك امأو
 لاقو .ةجام نبا هجرخأ , رشعلا لسعلا نم ذخأ هنأ يل يبنلا نع «هدج نع

 . بيعش نب ورمع نع ةعيفل نباو «ثراحلا نب نمحرلا دبع نع ىوري ينطقرادلا

 ةرايس يلأ ثيدح هلثمو « بيعش نب ورمع نع «يراصنألا ديعس نب ىبحي هاورو

 ا هللا لوسر اي تلق :لاق يتهيبلاو « دواد يبأو ةجام نباو , دمحأ دنع

 نأ» رمع نبا نع يذمرتلا جرخأو . عطقنم وهو .« روشعلا ّدأف » :لاق . الخ

 ةقدص هدانسإ يفو .« قز قاقزأ ةرشع لك يف لسعلا يف لاق مب هللا لوسر

 ةريره يلأ نع يقهيبلاو «قازرلا دبع جرخأو .ظفحلا فيعض وهو نيمسلا

 وهو هللادبع نب رينم هدانسإ يفو «لسعلا يف رشعلا اودأ» :ظفلب ًاعوفرم

 . هب جاجتحالل ةيحالصلا نع رصقي ال عيمجلاو «فيعض

 بلطملا دبع نب سابعلا نأ » : يلع ثيدحلف «ةاك زلا ليجعت زوجي هنوك امأو
 هجرخأ .« كلذ يف هل صخرف «لحت نأ لبق هتقدص ليجعت يف يلب ينلا لأس
 دقو . يقهيبلاو «ينطقرادلاو ,كاحلاو «ةجام نباو «يذمرتلاو ء دواد وبأو , دمحأ

 اهجرخأ ىرخأ قيرط نم رخآ ظفلب يلع نع يور دقو «لسرم هنإ :ليق

 (١0) ضرألا هجو ىلع يراجلا ءاملا : ليغلا .
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 .«نيماع ةقدص سابعلا انفلسأف انجتحا انك انإ » :لاق لل يبا نأ :ىقهيبلا

 يبنلا نأ ةريره يأ ثيدح نم حيحصلا يفو . ًاعاطقنا هيف نأ الإ «تاقث هلاجرو

 نم عنم هنإ هل ليق امل اهعم اهلثمو لع يه » :سابعلا ةاكز يف لاق هَل
 .نيماع ةقدص هنم فلس ناك هنإ : ليق دقو .« ةقدصلا

 ههجوف ؛مهئارقف يف لحم لك ءاينغأ تاقدص دري نأ مامإلا ىلع نوك امأو

 نم ةقدصلا ذخأف موب هللا لوسر قدصم انيلع مدق » :لاق ةفيحج يلأ ثيدح

 هجرخأ « ًاصولق اهنم يناطعأف < امتي ًامالغ تنكو انيف انئارقف يف اهلعجف انئاينغأ

 الف ةقدضلا لغ منعنا: هنأ و نصح نب نار تاجر حو ىزا
 هذخأن انك ثيح نم هانذخأ ؟ ينتلسرأ لامللو :هل لاقف ؟لاملا نيأ هل ليق عجر

 نباو «دواد وبأ هجرخأ .« هعضن انك ثيح هانعضوو ؛ یو هللا لوسر دهع ىلع
 فالح الإ فالخم نم جرخ نم » : ذاعم باتك يف ناك :لاق سواط نعو . ةجام

 روصنم نب ديعسو «مرثألا هجرخأ .«هتريشع فالخم يف هرشعو هتقدص نإف
 لاق نميلا ىلإ هثعب امل لع يبنلا نأ » : ذاعم نع نيحيحصلا يفو .حيحص دانسإب

 .مهئارقف يف اهعضو مهئاينغأ نم اهذخ : هل

 نبا ثيدحلف « ًارئاج ناك نإو ناطلسلا ىلإ اهعفدب لاملا بر أربي هنوك امأو

 يدعب نوكتس اهنإ » :لاق ميلو هللا لوسر نأ : امهريغو نيحيحصلا يف دوعسم

 يذلا قحلا نودؤت :لاق ؟انرمأت اف :هللا لوسر اي اولاق .اهنوركنت رومأو ةرثأ
 ثيدح نم هححصو يذمرتلاو , سم جرخأو .؛ مكل يذلا هللا نولأستو « مكيلع
 نإ تيأرأ لاقف .هلأسي لجرو رب هللا لوسر تعمس» :لاق رجح نب لئآو
 إف .اوعيطأو اوعمسا :لاقف .مهقح انولأسيو انقح انوعنمي ءارمأ انيلع ناك

 كيتع نب رباج ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .« تلمح ام مكيلعو .اولمح ام مهيلع

 مهنيب اولخو مهب اوبحرف مكوتأ اذإف .نوضوغبم بكر مكيتأيس » :ظفلب ًاعوفرم
 مات نإف مهوضراو ءاهيلعف اوملظ نإو .مهسفنألف اولدع ناف ,نوغتبي ام نيبو

 اوعفدا » :ًاعوفرم صاقو يأ نب دعس نع «يناربطلا جرخأو «« مهاضر مكتاكز ٠
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 نع يقهيبلا جرخأ ىتح ةباحصلا نع راثآ بابلا يفو .« سمخلا اولص ام مهيلإ

 دمحأ جرخأو .حيحص هدانسإو ءرمخلا اوبرش نإو مهيلإ اهوعفدا :لاق هنأ رمع

 ىلإ ةاكزلا تيدأ اذإ ملم هللا لوسرل لاق ًالجر نأ» :سنأ ثيدح نم

 دقف يلوسر ىلإ اهتيدأ اذإ معن :لاقف ؟ هلوسرو هللا ىلإ اهنم تئرب دقف كلوسر

 يقهيبلا جرخأو «« اهب نم ىلع اهمنإو اهرجأ كلف هلوسرو هللا ىلإ اهنم تئرب
 كيلع ىذتعا نإف «كتقدص هطعأف قدصملا كاتأ اذإ » :ةريره يلأ ثيدح نم

 بهذ دقو « ينم ذخأ ام كيلإ بستحأ ينإ مهللا لقو «هنعلت الو كرهظ هلوف

 يرحب هرماب وا ناطلسلا ىلإ عفدلا ناو روهمجلا ةلدالا هذه هيلع تلد ام ىلإ

 . ارئاج وأ الداع ناك ءاوس اهفرصم ريغ يف اهفرص نإو كلاملا
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 ةاكزلا فراصم

 ءاينغألا ىلعو مهيلاومو مشاه ينب ىلع مرحتو .ةيآلا يف اك ةينامث يه
 . نيستكملا ءايوقألاو

 .ةاكزلا فراصم مه نيذلا عاونألا ةيناثلا تنمضت دق ةميركلا ةيآلا :لوقأ

 هللا لوسر تيتأ ١ :لاق يئادصلا ثراحلا نب دايز نع ءدواد وبأ جرخأ دقو

 نإ ملم هللا لوسر هل لاقف «ةقدصلا نم ينطعأ لاقف «لجر ىتأف هتعيابف هيل

 ةينامث اهأزجف وه اهيف مكح ىتح «تاقدصلا يف هريغ الو يبن مكحب ضري م هللا

 دايز نب نحرلا دبع هدانسإ يفو .« كتيظعأ ءازجألا كلت نم تنك نإف ءازجأ

 مالكلا هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ةمئأ لاطأ دقو .لاقم هيفو يقيرفألا معنأ نبا

 فصولا قدص ربتعملا نأ قحلاو .فنص لك يف ربتعي امو « ةيناثلا فانصألا ىلع
 م اذإو «فاصوألا رئاس كلذكو ًافرصم ناك ريقف هنأ هيلع قدص نمف ًاعرشا

 عقو اف .هريسفتو يوغللا هلولدم ىلإ عوجرلا بجو ةيعرش ةقيقح فصولل نكي
 لولدم يف ةلخاد تناك نإ ماعلا لهأل ةروكذملا تارابتعالاو طورشلا نم
 رابتعا الف الإو ةربتعم تناك كلذ ىلع لدي ليلدل وأ ءاعرش وا ةغل فصولا

 اهتم ءيش
 :هيفو ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدحلف .مهيلاومو مشاه ينب ىلع مرحت اهنوك امأو

 يف وهو .«ةقدصلا انل لحت ال انإ » :ظفل يفو .«ةقدصلا لكأن ال انإ »

 يلاوم نأو انل لحت ال ةقدصلا نأ » :عفار يأ ثيدح يفو . (هريغو نيحيحصلا
 .هححصو يذمرتلاو , يئاسنلاو « دواد وبأو . دمحأ هجرخأ .« مهسفنأ نم موقلا

 نم يواحطلاو دمحأل ةياور يفو .ًاضيأ هاححصو ةميزخ نباو «نابح نباو
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 نب بلطملا ثيدح يفو .« ةقدصلا دمه لآل لحت ال» : ىلع نب نسحلا ثيدح

 خاسوأ يه امنإ دم لآل الو دمحم يغبنت ال ةقدصلا نإ » :لاق ي هنأ ةعيبر

 معن ال :ةمادق نبا لاق . ثيداحأ بابلا يفو .مسم حيحص يف وهو .« سانلا

 وبأ عاجإلا ىكح اذكو .ةضورفملا ةقدصلا مهل لحت ال مشاه ينب نأ يف ًافالخ

 نالسر نبا هاكح اذكو ءرحبلا يف هنع كلذ ىكح امك < تيبلا لهأ نم بلاط

 لاوقأ ىلع ةقدصلا مهيلع مرحت نيذلا لآلا يف فالخلا عقو دقو ؛ قدنملا حرش

 . كلذ يف مهمكح مهيلاوم مكحو « مشاه ونب مهنأ : اهرهظأ

 ثيداحألا يف ام ههجوف ,نيبستكملا ءايوقألاو ءاينغألا ىلع مرحت اهنوك امأو

 .« يوس ةرم يذل الو ينغل ةقدصلا لحت ال اهنأ» .ةعامج نع ةتباثلا ةحيحصلا

 ٠  ًاعوفرم رابخلا نب يدع نب هللاديبع ثيدح نم ننسلا لهأو .دمحأل ظفل يفو

 ةرم يذل الو » :رابخألا ضعب .يفو .« بستكم يوقل الو ينغل اهيف ظح الود

 . يرهوجلا لاق اذك < ا ا ا , ةرملاو « يوق
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 باب
 رطفلا ةقدص

 دبعلا ديس ىلع بوجولاو درف لك نع داتعملا توقلا نم عاص وه
 دجي ال نمو «ديعلا ةالص لبق اهجارخإ نوكيو هوحنو ريغصلا قفنمو
 . ةاكزلا فرصم اهفرصمو هيلع ةرطف الف هتليلو هموي توق ىلع ةدايز

 رمع نبا ثيدحلف ؛درف لك نع داتعملا توقلا نم اعاص اهنوك امأ :لوقأ

 ناضمر نم رطفلا ةاكز يب هللا لوسر ضرف :لاق (هريغو نيحيحصلا يف
 ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو رحلاو دبعلا ىلع ريعش نم ًاعاص وأ ءرمت نم ًاعاص
 هجر ماسم حيحص يفو .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو ,نيملسملا نم ريبكلاو
 جرخأو .«رطفلا ةقدص الإ ةقدص هدبع يف ماسملا ىلع سيلو » :هريغو ىلاعت هللا
 ةقدصب لزب هللا لوسر رمأ » :لاق رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو « ينطقرادلا

 ينطقرادلا هوحن جرخأو ,«نونومت نمم دبعلاو رحلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع رطفلا
 نم ىلع اهجارخإ يف تاباطخلاو قرط هلو .فعض هدانسإ ينو يلع ثيدح نم
 دحأ :مهنم روهمجلا بهذ دقو .نيفلكملا عم ةنئاك يه نإ «فلكم سبل

 نم ةرطفلا نأ ىلإ ةباحصلا ضعب بهذو «هريغو ربلا نم عاص اهنأ ىلإ يعفاشلاو
 «رباجو «ةريره يبأو ,نامثعو « ىلع نع رذنملا نبا هاكح دقو « عاص فصن ربلا
 ديناسأب مهنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ همأو « ريبزلا نباو « سابع نباو

 .ةفينح وبأو « ىبحي مامإلاو « ىلع نب ديز بهذ هيلإو ,ظفاحلا لاق اك ةحيحص
 ةقدص » :ًاعوفرم سابع نبا ثيدحب اوكسمت دقو ءرحبلا بحاص كلذ ىكح
 ورمع ثيدح نم يذمرتلا هوحن جرخأو .ماحلا هجرخأ «حمق نم نادم رطفلا
 . كلذ دضعت ثيداحأ بابلا يفو . ًاعوفرم هدج نع «هيبأ نع« بيعش نبا
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 اهريغو نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدحلف ةالصلا لبق اهجارخإ نوك امأو

 .ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ رطفلا ةاكزب رمأ وب هللا لوسر نأ

 سابع نبا نع هححصو عاحلاو «ينطقرادلاو «ةجام نباو ءدواد وبأ جرخأو

 ةالصلا دعب اهادأ نمو ةلوبقم ةاكز ىهف ةالصلا لبق اهادأ نمف » : ظفلب ًاعوفرم

 ۰ .«تاقدصلا نم ةقدص يهف

 OG Ty امأو

 يف مهونغا :  مر هلوقل .ًافراص ال ًافرصم ناك هضعب وأ هموي توق جرخأ

 ةدايز كلم اذإف ءرمع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو يقهيبلا هجرخأ .« مويلا اذه

 نم ىلع لاؤسلا ميرحت هديؤيو .اهردق دئازلا غلب نإ ةرطفلا جرخأ هموي توق ىلع
 ةيلظنحلا نب لهس ثيدح نم دواد وبأو ع دمحأ هجرخأ امك هيشعيو هيدغي ام كلم

 وبأو دمحأ جرخأ دقو .ًاريقف الو ًاينغ صخت لو تقلطأ صوصنلا نألو « ًاعوفرم

 وأ رمت عاص رطفلا ةقدص » : موب هللا لوسر لاق :لاق ةبلعث نب هللادبع نع دواد

 وأ رح ءريبك وأ ريغص ,نينثا نيب حمق وأ رب عاص وأ سأر لك نع ريعش عاص
 هللا دريف مريقف امأو هللا هيكزيف مكينغ امأ ءريقف وأ ينغ ,.ىثنأ وأ ركذ «دبع

 ةاكز بوجو يف ربتعي ام ريدقت يف فالخلا عقو دقو .« ىطعأ امم رثكأ هيلع

 ‹ يعفاشلاو «كلام لاقو . رشع توق :ليقو «باصنلا كلم : ليقف ةرطفلا

 نأ ربتعي هنإ هيلوق دحأ يف هللاب ديؤملاو .قاحسإو لبنح نب دمحأو .ءاطعو
 .هتليلو هموي توقل ًاكلام ةرطفلا جرخم نوكي

 نمف » :هلوقك ةاكز اهاّس يلم هنوكلف ةاكزلا فرصم اهفرصم نوك امأو

 رفا ی هللا لوو نأ مع نبا لوقو. رک يهف ةالصلا لبق اهادأ

 كلذ يف مهئانغإب رمألل ءارقفلا م دقت يغبني هنكلو ءامدقت دقو رطفلا ةاك زب

 . فانصألا رئاس يف فرص داز اف مويلا



 هفرصمو «كلذ ادع ايف بجي الو زاكرلا يلو لاتقلا يف متغي ايف بجي
 . ةيآلا 4١[ :لافنألا 1 4 ِءيَش نم ْمتْمِدَغ َّْنأ اوُمَلعاو ل :ىلاعت هلوق

 باتك يف ىلاعت هللا ءاش نإ هيف مالكلا يتأيسف ؛لاتقلا يف معي ام امأ :لوقأ
 نيبو رافكلا نم ةذوخأملا رودلاو يضارألا نيب قرف الو .ريسلاو داهجلا
 لاتق ريغب ذخأ ام وهو ءيفلا امأو «لاتقلا يف مونغم عيمجلا نإف ,تالوقنملا

 4 ىّرقلا لْهأ نم ِهِلوُسَر ىَلَع هللا َءافأ ام :ىلاعت هلوق يف روكذم همكحف

 لوسر هنيب ام [ 4١ :لافنألا ] * ءيش نم :ىلاعت هلوقب دارملاو [ 7 : رشحلا ]

 ةياهنلا يف اك لاتقلاب منغ ام لب «ةمينغلا مسا هيلع قلطي ام لك ال هيلع هللا
 ثيراوملاو حابرألا يف سمخلا بوجو مزلتسال همومع ىلع يقب ولو ءاهريغو
 . "7 لطاب لطابلا مزلتسا امو عامجإلا فالخ وهو امهوحنو

 ينلا نأ : امهريغو نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدحلف ؛زاكرلا يف هبوجو امأو
 .«سمخلا زاكرلا يفو رابج ندعملاو رابج رئبلاو رابج ءاجعلا » :لاق يلو
 زاكرلا : يعفاشلاو كلام لاق «يازلا هرخاو فاكلا فيفختو ءارلا رسكب زاك رلاو

 يف مهفلاخو.. زاكر ندعملا نإ : امههريغو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو .ةيلهاجلا نفد

 تيدحلا اذه يف عقو امب اوجتحاو ,زاكر ندعملا لاقي ال :اولاقف روهمجلا كلذ
 ريسفت سوماقلا يفو .ةرياغملا ىلع لدي كلذ نأو فطعلاب اهنيب ةقرفتلا نم
 نإو اهيلع عقي زاكرلا نإ : ةياهنلا بحاص لاقو .ةيلهاجلا نفدو ندعملاب زاكرلا
 .همالك ىنعم اذه .نيفدلا يف درو ثيدحلا

 تحت ءاقبلاو يعرشلا باجيإلا مدعلف ؛كلذ ادع ايف بجت ال اهنوك امأو
 . ةملصألا ةءاربلا

 . كلذ ىلع ًاليلد اهب ىفكف .ةيآلا يف نم هفرصم نوك امأو

 . ها لطاب اهيف مومعلا ءاقبف : يأ 01



 مايصلا باتك
 موصيو «نابعش ةدع لاك وأ لدع نم هلاله ةيؤرل ناضمر مايص بجي

 مزل دلب لهأ هآر اذإو .اهاكإ لبق لاوش لاله رهظي مل ام ًاموي نيثالث
 . رجفلا لبق ةينلا مئاصلا ىلعو ةقفاوملا دالبلا رئاس

 . هتايرورض نم يرورضو نيدلا ناكرأ نم نكر ناضمر مايص :لرقأ

 هرمأو يلو همايصلف :لدع نم لالملا ةيؤر دنع مايصلا بجي هنوك امأو

 .يمرادلاو , دواد وبأ هجرخأ .هآر هنأب رمع نب هللادبع هربخأ امل مايصلاب سانلل

 رمع نبا ثيدح نم مزح نبا اضيأ هححصو ؛هاححصو اح لاو «نابح نباو

 سانلا رمأو ماصف هتيأر ينأ لوب هللا لوسر تربخأف لالحلا سانلا ىءارت » : ظفلب

 نم ماحلاو «يقهيبلاو ,ينطقرادلاو ,نابح نباو «ننسلا لهأ جرخاو .« همايصب

 ينعي لالما تيأر ينإ :لاقف ميل ينلا ىلإ ينارعا ءاج و :لاق سابع نبا ثيدح

 لوسر اذنع نأ دهشتا لاق ؛ معن :لاق ؟ هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ :لاقف «ناضمر

 ينطقرادلا جرخاو « ًادغ اوموصيلف سانلا يف نذأ لالب اي لاق «معن :لاق ؟هللا

 ؛ سابع نباو رمع نبا ابو ةنيدملا تدهش » :لاق سواط قيرط نم يناربطلاو

 . رمع نبا لأسف ناضمر رهش لاله ةيؤر ىلع هدنع دهشو اهيلاو ىلإ لجر ءاجف
 ةداهش زاجأ لرب هللا لوسر نإ : : الاقو ؛هزيحي نأ هارمأف هتداهش نع سابع نب و

 ةداهشب الإ راطفالا ةداهش زيحي ال ناكو «ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاو

 دقو .فيعض وهو يليالا رمع نب صفح هب درفت ينطقرادلا لاق .«نيلجر
 دحأ يف يعفاشلاو لبنح 000 « كرابملا نبا دحاولا ةداهشب لمعلا ىلإ بهذ

 . ثيللاو كلام بهذو .هللاب ديؤملا لاق هبو .حصألا وهو :يوونلا لاق .هيلوق

 نب ديز نب نمحرلا دبع ثيدحب اولدتساو .نانثا ربتعي هنا يروثلاو يعازوألاو

 دج أ هجرخأ «اورطفاو اوموصف نالسم نادهاش دهش ناف : :هفو باطخلا

 هللا لوسر انيلإ دهع» : :لاق بطاح نب ثراحلا ةكم ريمأ ثيدح يفو . قئاسنلاو

 هجرخأ . ۲ اههتداهشب انكسن لدع ادهاش دهشو هرن مل نإف ةيؤرلل كسنن نأ هيَ

 ا ا



 نيذه يف ام ةياغو .حيحص لصتم دانسإ اذهو :لاقو ينطقرادلاو «دواد وبأ ش

 لوبق ثيداحأ نكلو دحاولا لوبق مدع ىلع لدي طرشلا موهفم نأ نيثيدحلا

 . موهفملا اذه نم حجرأ دحاولا

 نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدحلف ؛نابعش ةدع لاكإ دنع مايصلا امأو

 مغ نإف «هتیؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص » : للو هللا لوسر لاق :لاق |مهريغو
 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ,«نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع

 ام ههجوف ؛ اهلك! لبق لاوش لاله رهظي مل ام اموی نيثالث موصي هنوك امأو ظ

 يبأ ثيدحك «ًاموي نيثالث اوماص مغ اذإ لالملا نأ ةحيحصلا ةلدألا نم درو

 نبا ثيدح نمو رمع نبا ثيدح نم ماسم حيحص يف هلثمو .روك ذملا ةريره
 .دمحا دنع ةشئاع ثيدح نمو «هححصو يدذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ دنع سابع

 حيرصتلا اهيفو . ثيداحألا نم كلذ ريغو حيحص دانسإب ينطقرادلاو « دواد يبأو

 ةدع اهنأ ديفي ام اهضعب يفو «نابعش ةدع اهضعب يف اموي نيثالث ةدعلا لاكاب

 . نيرهشلا دحأب دييقتلا مدعو قالطإلا اهضعب يفو «ناضمر

 ثيداحألا ههجوف 27 ةقفاوملا دالبلا رئاس مزل دلب لهأ هآر اذإ هنوك امأو

 هآر نمف .ةمآلا عيمجل باطخ يهو ؛ هتيؤرل راطفإلاو « هتيؤرل مايصلاب ةحرصملا
 ثيدحب لدتسا نم لالدتسا امأو .مهعيمجل ةيؤر كلذ ناك «ناكم يأ يف مهنم

 ةليل لالما ىأرف « ماشلاب وهو ناضمر هيلع لهتسا هنأ » :هريغو ماسم دنع بيرك
 الف تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف سابع نبا كلذب ربخأف ةنيدملا مدقو ةعمجلا

 هللا لوسر انرمأ اذكه :لاق مث .هارن وأ نيثالث لمكي ىتح موصلا لمكن لازن
 مهرمأ لب ينلا نأب سابع نبا حرصي مل هنأل «حيحص ريغف ظافلأ هلو ؛ هيَ

 مهرمأ هنأ سابع نبا دارأ لب ءراطقألا لهأ نم مهريغ ةيؤرب اولمعي ال ناب

 يف أطخ اذهو . لحملا لهأ ةيؤر ةيؤرلاب دارملا نأ هنم ًانظ هوري وأ نيثالثلا لاكإب
 ةينامث ىلع كلذ يف اوقرفت ىتح طلخلاو طبخلا يف سانلا عقوأ لالدتسالا

 . موصلا يف مهل ةقفاوملا مهمزل يأ مزل لعاف ةقفاوملا )010(
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 ىلع «لامكلا بابرأ عالطا) اهتيمس يتلا ةلاسرلا يف ماقملا تحضوأ دقو . بهاذم

 ظ . (لالتخالا نم لالملا يف لالجلا ةلاسر يف ام

 هنأ هلم ينلا نع ةصفح ثيدحلف «رجفلا لبق ةينلا مئاصلا ىلع نوك امأو

 لهأو .دمحأ هجرخأ .«هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجي مل نم » :لاق

 هاور نم ةياور كلذ يفاني الو ,.هاححصو نابح نباو «ةميزخ نباو «ننسلا

 لهأ ضعبو لوصألا لهأ هيلإ بهذ ام ىلع اهوبق نيعتي ةدايز عفزلاف < ًافوقوم

 اولدتساو نورخآ راكي ءملعلا لهأ نم ةعامج كلذ ىلإ بهذ دقو .ثيدحلا

 ظ . ةجحلا هبا موقت ت ال ای

 ةياغف « ءاروشاع موي يف هموص متي نا ائاص حبصأ نمل لوب هرمأ ثيدح ا

 هل ارذع كلذ ناك راهنلا لوخد دعب الإ موصلا بوجو هل نيبتي مل نم نأ هيف ام

 . تييبتلا نع

 دنع له » :لاقف موي تاذ هئاسن ضعب ىلع لخد يم هنأ : ثيدح امأو

 . عوطتلا موص يف كلذف .« مئاص نذإ ينإ :لاقف ءال : اولاقف ؟ ءيش نم

 ىلعو .لاصولا مرحيو .ًادمع ءيقلاو 5 برشلاو لكألاب لطبي
 ريخأتو رطفلا ليجعت بدنيو .راهظلا ةرافكك ةرافك ًادمع رطفأ نم

 .روحسلا

 امأو .كلذ يف فالخ الف ًادمع برشلاو لكألاب موصلا نالطب امأ ۽ :لوقأ

 لوسر لاق : لاق ةريره يأ ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف امل ء الف نايسنلا عم

 .«هاقسو همعطأ هللاف هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن“ ١ ل هلا

 ءاضق الو هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإفو» : :حيحص دانسإب ينطقرادلا ظفل فو

 رطفأ نم : : م احلاو ,نابح نباو «ةيزخ نباو « ينطقرادلل رخآ ظفل يفو .« هياع
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 . .ًاضيأ حيحص هدانسإو ««ةرافك الو هيلع ءاضق الف ًايسان ناضمر نم ًاموي
 عم عقو اذإ امأو «دماع نم عقو اذإ مايصلا لطبي هنأ يف فالخ ال عاجلا اذكهو

 ةياورلا يف هلوقب كسمتو « ًايسان برش وأ لكأ نمب هقحلأ ماعلا لهأ ضعبف نايسنلا
 .«ةرافك الو هيلع ءاضق الف اسا ناضمر نم اهون رطفأ نو : ىرخألا

 لَم ينلا نأ ةريره يأ ثيدحلف ؛ ًادمع ءيقلا امأو «قاحلالا نم عنم مهضعبو

 هجرخأ« ضقيلف ًادمع ءاقتسا ع نمو ءاضق هيلع سيلف ءيقلا هعرذ نم » : : لاق

 ماحلاو «ينطقرادلاو «نابح نباو .ةجام ¿ نياو .يذمرتلاو «دواد وناو «دمحأ

 هيفو مايصلا دسفي ءيقلا دمعت نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكح دقو .هححصو

 دسفي ال هنإ :اولاق مساقلاو ,يداهلاو ,ةعيبرو «ةمركعو « دوعسم نبا نإف « رظن
 اولدتساو «هرايتخاب ءيش هنم عجري مل ام ًاجرختسم وأ ًابلاغ ناك ءاوس موصلا

 نم يذمرتلا هجرخأ .« مالتحالاو ةماجحلاو ءيقلا :نرطفي ال ثالث » : ثيدحب
 ىلعو «فيعض وهو ماسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو دعس نأ تیاخ

 و ا ا اا

 . دمعلاب ديقم

 ءةريره يبأ ثيدح يف اك كلذ نع لب هيهنلف ؛لاصولا مرحي هنوك امأو
 ( . ثيداحأ بابلا يفو « امهريغو نيحيحصلا يف وهو ةشئاعو « رمع نباو

 نإف «ناضمر يف عماجملا ثيدحلف ؛ ادمع رطفأ نم ىلع ةرافكلا بوجو امأو
 نأ عيطتست لهف :لاق ءال :لاق ؟ةبقر قتعت ام دجت له» :هل لاق ير ينل
 :لاق ؟ ًانيكسم نيتس معطت ام دجت لهف :لاق ءال :لاق ؟نيعباتتم نيرهش موصت
 ؟ انم رقفأ ىلع لهف : لاق « اذهب قدصت : :لاقف رمت هيف قرعب يلو ينلا ىتأ مث ءال

 هذجاون تدب ىتخ لزب ينلا كحضف ءانم جوحأ تيب لهأ اهيتبال نيب اف

 يأ ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف وهو .« كلهأ همعطأف بهذا :لاقو

 لس یاب ًادماع رطفأ نم ىلع بجت ال ةرافكلا نإ ليق دقو .ةشئاعو ةريره

 الإ ناضمر راهن يف عاجلا يف سيلف هتأرما عماج امنإ لجرلا نكلو «طقف عامجلاب
 عقو دقو . موصلا ضراعل الإ مرحي ل ًالالح عيمجلا نوكل برشلاو لكألا يف ام
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 . عاجلا رك ذي ملو رطفأ لجرلا نأ ثيدحلا اذه نم ةياور يف

 نأ : دعس نب لهس ثيدحلف ؛ روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعت بدني هنوك امأو

 نيحيحصلا يف وهو «« رطفلا اولّجع ام ريخب سانلا لازي ال » :لاق هيوم ينل

 ورا انك يتمأ لازت ال » :لاق ميلر يبنلا نأ رذ يبأ نعو .امهريغو

 وبأ لاق «ناثع يأ نب ناهلس هدانسإ يفو دمحأ هجرخأ .« رطفلا اولّجعو روحسلا

 هنأ » :تباث نب ديز ثيدح نم امههريغو نيحيحصلا يف تبث دقو . لوهجم « متاح

 يفو « ةيآ نيسمح لجرلا أرقي ام ردق ةالصلا يف هلوخدو م هرحست نيب ناك

 .ةريثك ثيداحأ بالا

 ور
 رفاسملل رطفلا ةصخرو ءاضقلا بوجو يف

 هوحنو رفاسملل رطفلاو . يضقي نأ يعرش رذعل رطفأ نم ىلع بجي
 هيلعو تام نمو . ةميزعف لاتقلا نع فعضلا وأ فلتلا ىشخي نأ الإ ةصخر
 لك نع رفكي ءاضقلاو ءادألا نع زجاعلا ريبكلاو هيلو هنع ماص موص

 . نيكسم ماعطإب موي

 50000 رفاسملاك يعرش رذعل رطفأ نم ىلع ءاضقلا بوجو امأ :لوقأ

 ةدعف رفَس ىَلَع وأ ًاضيِرَم منم ناک نمف : مرکلا نارقلا كلذب حرص دقف

 ةشئاع نع ذاعم ثيدح ضئاحلا يف درو دقو [ ١814 :ةرقبلا ] «َرَخأ مايأ نم

 . اهلثم ءاسفنلاو «هركذ مدقت دقو

 لاتقلا نع فعضلا وأ فلتلا ىشخي نأ الإ ةصخر رفاسملل رطفلا نوك امأو -

 امل « رطفأف تئش نإو ء مصف تئش نإ :  ب هلوق : اهنم "7 ثيداحألاف , ةيزعف

 نم نيحيحصلا يف وهو «رفسلا يف موصلا نع يملسألا ورمع نب ةزمح هلأس

 )١( ها ريثك كلذ يف ىنعملاو اهباوجو امأ لوخدم نيب طبارلا فذح هيف .
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 عم رفاسن 30 بس e ليا م

 .(مئاصلا ىلع رطفملا الو ءرطفملا ىلع مئاصلا بعي ماف يو هللا لوسر

 هنع هللا يضر يملسألا ورمع نب ةزمح نع هريغو هللا همحر 5 جرخأو

 ةصخر يه :لاقف ؟ حانج ىلع لهف موصلا ىلع ةوق ينم دجأ هللا لوسر اي » : لاق هنأ

 يفو .«هيلع عانج الف موصي نأ بحأ نمو «نسحف اهذخأ نمف هللا نم

 ةرفس يف لوب هللا لوسر ناك » :لاق هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم نيحيحصلا

 سيل :لاقف «مئاص :اولاقف ؟ اذه ام :لاقف هيلع للظ دق ًالجرو ًاماحز ىأرف

 ثيدح نم دواد وبأو . دمحأو ,هللا همحر ماسم جرخأو . « رفسلا يف مايصلا ربلا نم

Îهلا لوور عمات تاو  Oلاق ءايص نير  

 ىوقأ رطفلاو ودع نم متوند دق مكنإ : يهل هللا لوسر لاقف «ًالزنم انلزنف
 :لاقف ءرخآ الزنم انلزن مث . رطفأ نم انمو ماص نم انمف ةصخر تناكف «مكل

 انتيأر دقل مث ,ةيزع تناكف اورطفاف مكل ىوقأ رطفلاو مودع نوحبصم مكنإ

 موصلا نوك ىلإ بهذ دقو .« رفسلا يف يلو هللا لوسر عم كلذ دعب موصن
 يأ نع يكحم وهو ةيرهاظلا ضعب نع يور دقو «روهمجلا رفسلا يف ةصخر
 رفاسملا اذكو ءىزجي ال موصلا نأو «بجاو رفسلا يف رطفلا نأ ةيمامإلاو ةريره

 سنأ ثيدح نم يذمرتلا هنسحو ننسلا لهأو . دمحأ هجرخأ امل ىلبحلاو عضرملاو

 رفاسملا نع عضو لجو زع هللا نإ » :لاق يوب هللا لوسر نأ يبعكلا كلام نبا

 ٠. موصلا عضرملاو ىلبحلا نعو «ةالصلا رطشو موصلا

 يف ةشئاع ثيدحلف ؛هيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم نوك امأو

 هنع ماص مايص هيلعو تام نم » :لاق لوب هللا لوسر نأ (هريغو نيحيحصلا

 هيون نسمح دامو هئارزلا عت لالالا « ءاش نإ » ظفل رازملا داز دقو .«هملو

 ‹قداصلاو «روث وبأو «ةيعفاشلا باحصأ ضعبو «ثيدحلا باحصأ ضعب لاق

 : تايفالخلا يف يف يقهيبلا لاق لبنح نب دمحأو , يعازوألاو «هللاب ديؤملاو « رصانلاو

 روهمج بهذو . هي ل ل لا ا

 . هيلو نع يلولا موص بجي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا
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 ةملس ثيدحلف ؛ ركذ امب رفكي ءاضقلاو ءادألا نع زجاعلا ريبكلا نوك امأو

 ىلَعو # :ةيآلا هذه تلزنأ» :لاق امهريغو نيحيحصلا يف تباثلا عوكألا نبا

 رطفي نأ دارأ نم ناك [ ۱۸٤ :ةرقبلا ] © نيكسم ُماَعَط ٌةَيدِف ُهنوُقِيِطُي نيل
 .دمحأ ثيدحلا اذه جرخأو .« اهتخسنف اهدعب ىتلا ةيآلا تلزنأ ىتح يدتفيو

 مكنم دش نمف :ىلاعت هللا لزنا مث دازو مالت ام وجب ام نعت درا وبأو
 ‹حيحصلا مقملا ىلع همايص هللا تبثأف [ ۱۸۵ :ةرقبلا ] 4 ُهْمّصَيْلَف رهشلا

 . مايصلا عيطتسي ال يذلا ريبكلل ماعطإلا تبثو رفاسملاو ضيرملل هيف صخرو

 يه ةخوسنم ةيآلا هذه تسيل » :لاق هنأ سابع نبا نع «يراخبلا جرخأو

 موي لك ناكم عطيف اموصي نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل

 عضرملاو ىلبحلل تتبثا :هل لاق هنأ سابع نبا نع دواد وبأ جرخاو «« ًانيكسم

 نبا نع هاححصو ماحلاو ينطقرادلا جرخأو . انيكسم موي لك اعطيو ارطفي نأ

 الو ًانيكسم موي لك نع معطيو رطفي نأ ريبكلا خيشلل صخر » :لاق هنأ سابع
 راعشإلا نم هيف ام عم نارقلا يف امل ريسفت سابع نبا نع اذهو «« هيلع ءاضق

 . موي لك نع نيكسم ماعطإ يه ةرافكلا نأ ىلع ًاليلد كلذ ناكف عفرلاب
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 باب
 عوطتلا موص

 .نابعشو «مرحمو «ةجحلا يذ عستو «لاوش نم تس مايص بحتسي
 .موي راطفإو موي موص عوطتلا لضفأو «ضيبلا مايأو سيمخلاو نينثالاو
 موص مرحيو .تبسلا مويو ةعمجلاموي دارفإو رهدلا موص هركيو
 . نيموي وأ مويب ناضمر لابقتساو قيرشتلا مايأو نيديعلا

 اتس هعبتأ مث ناضمر ماص نم » :ثيدحلف لاوش نم تس مايص امأ :لوقأ
 يأ ثيدح نم هريغو هللا هحر ماسم هجرخأ «رهدلا مايص كاذف لاوش نم

 . ثيداحأ بابلا يفو . بويأ

 دمحأ دنع ةصفح ثيدح نم لرب هنع تبث الف ؛ةجحلا يذ عست مايص امأو
 . رشعلاو « ءاروشاع مايص يوب هللا لوسر نهعدي نكي مل عبرأ » :تلاق يئاسنلاو
 يذ عست موصي ناك » :ظفلب دواد اهجرخاو مرهف لک نف مايأ ةثالثو
 رهشلا نم نينثا لوأو ءرهش لك نم مايأ ةثالثو .ءاروشاع مويو .ةجحلا
 لل هللا لوسر تيأر امد : تلا اهنأ ةشئاع نع ماسم جرخأ دقو «« سیمخلاو

 ال اهملعو اهتيؤر مدعو . « طق رشعلا مصي مل» : ةياور يفو .« طق رشعلا يف ائاص
 نم هريغو ماسم حيحص يف تبث دقو .ةفرع موي عستلا دكاو «مدعلا مزلتسي '

 نيتنس رفكي ةفرع موي موص ١ : يل هللا لوسر لاق :لاق ةداتق يلأ ثيدح

 .« ةيضام ةنس رفكي ءاروشاع موي موصو «ةلبقتسمو ةيصام

 ؛ ننسلا لهأو ماسمو دمحأ دنع ةريره يأ ثيدحلف .مرحم رهش مايص امأو
 هللا رهش ١» :لاقف ؟ لضفأ ناضمر دعب مايصلا يأ لئس يوب هنأ
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 نيحيحصلا يف ةتباثلا ثيداحألا نم هيف درو امل ءاروشاع موي هدكآو «« مرحلا

 اذه :لاق مث «همايصب رمأو هماص لرب هنأ » :ةباحصلا نم ةعاج نع (هريغو

 ءاش نمو «ماص ءاش نمف «مئاص انأو «همایص مكيلع بتكي ملو ءاروشاع موي

 رمأ امل هنا » :هريغو ماسم يف تبثو .ةيضام ةنس رفكي هنأ مدقت دقو «« رطفيلف

 ماعلا ناك اذإ :لاقف «ىراصنلاو دوهيلا همظعي موي هنإ هللا لوسر اي اولاق همايصب

 . هلم هللا لوسر يفوت ىتح لبقملا ماعلا تأي ماف « عساتلا انمص هللا ءاش نإ لبقملا

 نكي مل وب هللا لوسر نأ» :ةملس مأ ثيدحلف «نابعش رهش مايص امأو

 لهأو دمحأ هجرخأ .«ناضمر هب لصي «نابعش الإ ًامات ًارهش ةنسلا نم موصي
 يف موصي ناك ام » :ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يفو .يذمرتلا هنسحو « ننسلا

 يفو .«هلك هموصي ناك لب آليلق الإ هموصي ناك نابعش يف موصي ناك ام رهش

 ا ناعش ىف اناده هنم زكا ريق قفا را جاقنل

 مايص ىرحتي ناك مَع يبنلا نأ » : ةشئاع ثيدحلف «سيمخلاو نينثالا امأو

 .ةجام نباو . يئاسنلاو .هححصو «يذمرتلاو دمحأ هجرخأ .« سيمخلاو نيدثالا

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم دواد قنا هوحن جرخأو .هححصو نابح نباو

 .ةيزخ نبا هححص دق هنأ عم «لوهجم هدانسإ يفو اضيأ يئاسنلا هجرخأو

 ضرعت » :لاق ُب ينلا نأ ؛ةريره يلأ ثيدح نم يذمرتلاو . دمحأ جرخاو

 مسم حيحص يفو «« مئاص انأو يلمع ضرعي نا بحأف سيخو نينثا لك لامعألا

 تدلو موي كلذ » :لاقف نينثالا موي موص نع لئس ملم ينلا نأ ؛هللا هحر

 .( هيف ىلع لزناو .هيف

 لاق ؛لاق «هريغو سم دنع ةداتق يأ ثيدحلف «ضيبلا مايأ موص امأو
 مايص اذهف «ناضمر ىلإ ناضمرو .رهش لك نم ثالثو : لز هللا لوسر

 نم هححصو نابح نباو «يذمرتلاو . يئاسنلاو .دمحأ جرخأو . ( هلك رهدلا

 مصف ةثالث رهشلا نم تمص اذإ » : هيلع هللا لوسر لاق ؛لاق رذ يلأ ثيدح

 . ثيداحأ بابلا يفو .«ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث
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 ورمع نب هللادبع ثيدحلف .موي راطفإو موي موص عوطتلا لضفأ نوك امأو
 ,ةثالث رهش لك يف مص » :لاق يلي هللا لوسر نأ ؛ امهريغو نيحيحصلا يف

 هنإف ؛ ًاموي رطفأو ًاموي مص :لاق ىتح ينعفري لزي ماف .كلذ نم ىوقأ ينإ : تلق

 .( مالسلا هيلع دواد يخأ موص وهو «مايصلا لضفا

 لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع ثيدحلف ءرهدلا موص هرکی هنوك امأو
 جرخأو .اهريغو نيحيحصلا ٤ وهو .«دبألا ماص نم ماص ل : و هللا

 يأ ثيدح نم ةبيش يلأ نباو .يقهيبلاو .ةميزخ نباو «نابح نباو «دمحأ

 ضبقو «اذكه منهج هيلع تقيض رهدلا ماص نم » :لاق ُب ينلا نع « ىسوم
 هلاجرو «نيعست دقعو .ءاذكه منهج هيلع تقيض » :نابح نبا ظفلو .( هفك

 .حيحصلا لاجر

 : اهريغو نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف « عمجلا موي دارفإ هركي هنوك امأو

 يفو .« موصب درفي نأ » :ةياور يفو .« ةعمجلا موي موص نع ىبن يلوم ينلا نأ » (

 وأ .موي هلبقو الإ ,ةعمجلا موي اوموصت ال » :ةريره يأ ثيدح نم نيحيحصلا

 اوصخت الو « يلايللا نيب نم مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت الو » : ماسمل ظفل يفو .«هدعب

 يو .«مكدحأ هموصي موص يف نوكي نأ الإ .مايألا نيب نم مايصب ةعمجلا موي
 . ثيداحأ بابلا

 دنع رشب تنب ءاصلا ثيدخلف «موصلاب تبسلا موي دارفإ ةهارك امأو
 يناربطلاو .ماحلاو ,نابح نباو «ةجام نباو ,يذمرتلاو .دواد يبأو .دمحأ

 موي اوموصت ال » :لاق ا هللا لوسر نأ ؛نكسلا نبا هححصو «يقهيبلاو

 رجش ءاحل وأ ,بنع دوع الإ مدحأ دي مل نإف ؛مكيلع ضرتفا ايف الإ تبسلا
 . « هغضمسيلف

 اهريغو نيحيحصلا يف ديعس يلأ ثيدحلف « نيديعلا موص مرحي هنوك امأو

 عجأ دقو «رحنلا مويو ءرطفلا موي موص نع ىمن هنأ » لوب هللا لوسر نع
 ل نا
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 تبث اک < . اهيف موصلا نع يارب هيهنلف « قيرشتلا مايأ موص مرحي هنوك امأو

 . ىقتنملا حرش يف مهثيداحأ تدرس دقو ؛ ةباحصلا نم ةعاج قيرط نم كلذ

 يف ةريره يأ ثيدحلف .نيموي وأ مويب ناضمر لابقتسا مرحي هنوك امأو

 ناضمر كدحأ نمدقتي ال » : هيلي هللا لوسر لاق ؛لاق [(هريغو نيحيحصلا

 هديؤيو .« همصيلف ًاموص موصي ناك لجر نوكي نأ الإ ,نيموي وأ موي موصب

 ًاعوفرم هريغو نابح نبا هححصو ‹« ننسلا باحصأ دنع ًاضيأ ة ةريره يأ ثيدح

  ليوط فالخلاو ؛ ثيداحأ بابلا يفو .« اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ , : ظفلب

 . تالوطملا يف طوسبم
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 باب
 فاكنعالا

  رشعلا يف ايس ,.دكآ ناضمر يف وهو . دجاسملا يف تقو لك يف عرشي
  جرخي الو ردقلا يلايل مايقو ءاهيف لمعلا يف داهتجالا بحتسيو ءرخاوألا
 ظ . ةجاحل الإ فكتعملا

 يف يلو ينلا فكتعي ناك دقو «فاكتعالا ةيعورشم يف فالخ ال :لرقأ

 نم امههريغو نيحيحصلا يف تبث اك .هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا
 ظ .ةريره يلأ ثيدح

 تأي مو هيف بيغرتلا درو هنألف ؛ دجاسملا يف تقو لك يف حصي هنوك امأو
 ؛ رمع نبا ثيدح نم حيحصلا يف تبث دقو . نيعم تقوب صتخي هنأ ىلع لدي ام

 يف ةليل فكتعا نأ ةيلهاجلا ين ترذن تنك : :لاق ملو يبنلا لأس رمع نأ»
 ( .« كرذنب فوأف : : لاق «مارحلا دحسملا

 ءًاعرش فاكتعالا ىنعم وه كلذ نألف , دجاسملا يف الإ نوكي ال هنوك امأو
 كلذ ىلع لدي ام درو دقو .ًاعرش ًافكتعم اهريغ يف فكتعا نم ىمسي ال ذإ
 ديعسو ةت قا فا هجرخأ .« ةعاج دجسم يف الإ فاكتعا الو : ثيدحك

 .ةفيذح ثيدح نم روصنم نبا

 ' لضفأ هنم رخاوألا رشعلا نوك امس ال ناضمر يف فاكتعالا نوك اأو
 .رثكأ وأ مويب هتيقوت ىلع لدي ام دري ملو اهيف فكتعي ناک وع الك هنوكلف «دکآو
 «هدري مدقتملا رمع نبا ثيدحو «ةشئاع لوق نم الإ مايصلا طارتشا ىلع الو
 الإ , مايص فكتعملا ىلع سيل » :لاق ي ينلا نأ ؛ سابع نبا ثيدح كلذكو
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 حجرو « دانسالا حيحص :لاقو ماحلاو , ينطقرادلا هجرخأ .« هسفن ىلع هلعجي نأ

 ‹ يلوم هلوق نم تباثلا يف الإ ةجح ةجح الف ؛ ةلمجلابو .هفقو يقهيبلاو « ينطقرادلا

 يف هفلاخي ام هنع تبث لب «موصب الإ فاكتعا ال هنأ ىلع لدي ام هنع تبثي ملو

 فاكتعا الو ١ :ثيدح نم ًاعوفرم ةشئاع نع دواد وبأ ىور دقو .رمع رذن

 ظ . .ظافحلا كلذ حجرو ءاهلوق نم هريغ هاورو .« موصب الإ

 ناك و ينلا نأ » :ةشئاع ثيدحلف .لمعلا يف داهتجالا ةيعورشم امأو

 يف وهو «« رزئملا و .هلهأ ظقبأو هلك ليللا اا رخاوألا رشعلا لخد اذإ

 . (هريغو نيحيحصلا

 [هريغو نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدحلف «ردقلا يلايل مايق ةيعورشم امأو

 نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل ماق نم » :لاق يلب ينلا نع
 دقو «نيعبرالا تزواج لاوقاو .ةفلتخم ثيداحأ ردقلا ةليل نييعت يفو .« هبنذ

 . هيلإ عجريلف ىقتنملا حرش يف كلذ تيفوتسا

 ةشئاع ثيدح نم يوب هنع تبث الف ءةجاحل الإ جرخي ال فكتعملا نوك امأو
 .  افكتعم ناك اذإ ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناك هنأ ١ نيحيحصلا يف

 رميف فكتعم وهو ضيرملاب رمي يي ينلا ناك ١ :تلاق اهنع دواد وبأ جرخأو
 : ظفاحلا لاق ء لس يلأ نب ثيل هدانسإ يفو ««هنع لأسي جرعي الو وه اک

 كلذ حص :لاق «هريغو هللا همحر مسم هجرخأ .اهلعف نم ةشئاع نع حيحصلاو

 ال نأ فكتعملا ىلع ةتسلا » :تلاق اضيأ ةشئاع نع دواد وبأ ج نأ 10 يلع نع

 ةجاحل جرخي الو ءاهرشابي الو ةأرما سمي الو ءةزانج دهشي الو ,ًاضيرم دوعي

 .« عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو «موصب الإ فاكتعا الو .هنم دب ال امل الإ

 نمحرلا دبع ريغ دواد وبأ لاق «ةنسلا » :تلاق هيف سيلو يئآسنلا ًاضيأ هجرخأو
 ثيدح: نم را نأب يترا مزجو .ةنسلا تلاق هيف لوقي ال قاحسإ نبا

 .اهنود نمم هادع هور ال املوق ةشئاع



 جحا باتک

 . اروف عيطتسم فلكم لك ىلع بجي
 جح ساتلا ىَلَع هلو : زيزعلا باتكلا صنلف ,ةعاطتسالا رابتعا امأ :لوقأ

 .[ ٩۷ :نارمع لآ ] البس هّيَلِإ عاطتْسا نَم تبل
 جحلا ىلإ اولجعت » : لاق لَم ينلا نع سابع نبا ثيدحلف .اروف هنوك امأو

 نباو .ًاضيأ دحأ جرخأو .دمحأ هجرخأ «هل ضرعي ام يردي ال مدحأ ناف

 لوسر لاق ؛لاق رخآلا نع امههدحأ وأ لضفلا نع «سابع نبا ثيدح نم ةجام

 .ةلحارلا لضتو .ضيرملا ضرمي دق هنإف .لجعتيلف جحلا دارأ نم » : هيو هللا

 وهو ليئارسإ وبأ يسبعلا ةفيلخ نب ليعامسإ هدانسإ يفو «« ةجاحلا ضرعتو
 يقهيبلاو « روصنم نب ديعسو « ىلعي وبأو «دحأ جرخأو .ظفحلا فيعض قودص

 ةقشم وأ ةرهاظ ةجاح وأ ضرم هسبحي مل نم » :ًاعوفرم ةمامأ يأ ثيدح نم

 ينو .« ًاينارصن ءاش نإو ًايدوهي ءاش نإ تميلف جحي ماف رئاج ناطلس وأ ةرهاظ
 يلع ثيدح نم يذمرتلا جرخأو .فعض اههيفو كيرشو ملس يأ نب ثيل هدانسإ

 تومي نأ هيلع الف .جحي ملو هللا تيب ىلإ هغلبي ةلحارو ًاداز كلم نم ؛ : اعوفرم
 تيبلا ٌجح سانلا ىَلَع هللو 3 : هباتك يف لاق ىلاعت هللا نأل كلذو « ًاينارصن وأ ًايدوهم

 هدانسإ يفو « بيرغ : يذمرتلا لاق [ 41 :نارمع لآ ] 4 اليس ِهّيَلِإ عاطتْسا نَم

 .لوهجم قاحسإ يلأ نع هل يوارلا هللادبع نب لالهو .فعضي ثيدحلاو .لاقم

 ةريره يلأ ثيدح نم ةثلاث قيرط نم يور دقو .هيلع عباتي ال : ليقعلا لاقو

 لاق » :لاق نسحلا نع هننس يف روصنم نب ديعس یورو .هوحنو يدع نبا دنع

 نم لك اورظنيف راصمألا هذه ىلإ الاجر ثعبأ نأ تممه دقل باطخلا نب رمع
 ًاضيأ هجرخأو .«نيملسمب مه ام ةيزجلا مهيلع اوبرضيف جحي مو ةدج هل ناك

 باحصأ ضعبو دمحأو ةفينح وبأو كلام روفلاب لوقلا ىلإ بهذ دقو .ىقهيبلا
 يعفاشلا لاقو . رصانلاو «هللاب ديؤملاو , ىلع نب ديز تيبلا لهأ نمو  يعفاشلا ظ

 هنإ بلاط وبأو يهاربإ نب مساقلا تيبلا لهأ نمو «دمجمو فسوي وبأو يعازوألاو

 . يخارتلا ىلع
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 لصف
 ةينلاب جحلا نييعت بوجو يف

 اهلضفأ لوألاو ءدارفإ وأ نارق وأ عتمت نم ةينلاب جحلا عون نييعت بجي
 ىتح هلهأ هلهمف اهنود ناك نمو ةفورعملا تيقاوملا نم مارحالا نوكيو

 يف تبث دقو ءءوضولا يف مدقت الف ءةينلاب جحلا عون نييعت امأ :لوقأ
 :لاقف لوب هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ةشئاع ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا

 .لهيلف جحب لهب نأ دارأ نمو ءلعفيلف ةرمعو جحب لهب نأ مكنم دارأ نم
 هب لهأو جحلاب ملوي هللا لوسر لهأو :تلاق . لهيلف ةرمعب لهي نأ دارأ نمو

 لهأ نميف تنكو ةرمعب سان لهأو «جحلاو ةرمعلاب هعم سان لهأو «هعم سان

 ةفيلحلا يذ نم يوب ينلا لالهإ نأ » : رباج ثيدح نم يراخبلا يفو .«ةرمعب
 ۽ ؤاديب » :لاق رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« هتلحار هب توتسا نيح

 نم الإ يوب هللا لوسر لهأ ام « يوب هللا لوسر ىلع اهيف نوبذكت يتلا هذه

 لها يذلا لحملا يف فالخلا عقو دقو .ةفيلحلا يذ دجسم ينعي .« دجسملا دنع

 نم لهأ هنأ ىور نم مهنمف :ةاورلا فالتخا بسح ىلع لب هللا لوسر هت

 هنأ ىور نم مهنمو «هتلحار هب تلقتسا نيح لهأ هنأ ىور نم مهنمو . دجسملا

 عيمج يف لهأ هنإ :لاقف سابع نبا كلذ نيب عمج دقو . ءاديبلا فرش الع امل لهأ

 . عمس ام وار لك لقنف « عضاوملا هذه

 اهيف لاط دق ةلأسملا هذه نأ ماعاف ءةثالثلا عاونألا لضفأ عتمتلا نوك امأو

 ءنارقلا هعاونأ لضفأ نإ :لاق نم مهنمف :لاوقألا اهيف تبرطضاو «عازنلا

 هنأ ىلع لدي ام درو دق ناك نإو ,حيحصلا وه ام ىلع ًانارق جح م هنوكل

 قرط نم امهريغو نيحيحصلا يف ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألا نكل «ادارفإ جح

 ام ريغ نأ ىلع لدي ام مْ هنع دري مل ولف «ةرمعو ةجحب لهأ هنأب ةحرصم ةدع
 . كلذ ىلع لدي ام درو هنكل ,عاونألا لضفأ نارقلا ناكل هلعف امم لضفأ هلعف
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 : سانلا اهيأ اي» :لاق لرب يبنلا نأ ؛ رباج ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يفف
 انلعفو « ءاسنلا انئطو ىتح انللحأف :لاق متلعف اك تلعف يعم يدهلا الولف اولحأ

 .«جحلاب انللهأ « رهظب ةكم انلعجو ةيورتلا موي ناك اذإ ىتح «لالحلا لعفي اك
 نم تلبقتسا ول » : اهنم . ظافلأب ةباحصلا نم ةعاج ثيدح نم كلذ لثم تبثو
 عمج اذه ىلإ بهذ دقو «« ةرمع لر دلا كنس ا تردا ا یر

 ءرقابلا تيبلا لهأ نمو .دمحأو كلاك مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم
 .قحلا وهو ةيمامإلاو .قداصلا رفعج انبا ىمومو ليعامسإو « رصانلاو , قداصلاو
 لضفا عتمتلا عون نأ ُب اهيف حضوأ دقف «ضراعم ةلدألا هذه ضراعي مل هنأل
 لك هب جتحا امو لاوقألا ججح تحضوأ دقو .نارقلا وهو هلعف يذلا عونلا نم
 عجريلف ًانارق ناك لوب هجح نأ تحضوأ كلذكو .ىقتنملا حرش يف قيرف

 . هيلإ

 (هريغو نيحيحصلا يف سابع نبا ثيدحلف «تيقاوملا نم مارحإلا نوك امأو
 ءةفحجلا ماشلا لهألو «ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل لر هللا لوسر تقو» :لاق

 نم نهيلع ىتأ نملو نم نهف :لاق .ماملي نميلا لهألو ؛لزانملا نرق دجن لهألو
 .هلهأ نم هّلهمف نهنود ناك نمف ««ةرمعلاو جحلا ديري ناك نمل نلهأ ريغ
 نبا ثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا يف هلثمو .اهنم نولهب ةكم لهأ ىتح كلذكو
 يفو « نرقب قرع تاذ سانلا ساف هنأ » : دمحأل هثيدح نم ةياور يفو «رمع

 نم نرق وذح اورظنا ةفوكلاو ةرصبلا لهأل لاق رمع نأ ١ :هثيدح نم يراخبلا
 .قرع تاذ مهل دحف .لاق .« مكقيرط
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 لصف

 مارحالا تامرحم يف

 .ليوارسلا الو ,سنربلا الو ,ةمارعلا الو .صيمقلا مرحملا سبلي الو
 نيلعن دجي ال نأ الإ نيفخلا الو «نارفعز الو سرو هتم بوث الو
 سبلت الو «ةأرملا بقتنت الو ءنيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح (هعطقيلف

 نم ذخأي الو ءءادتبا بيطت الو «نارفعزلاو سرولا هسم امو ,نيزافقلا

 .حكني الو «لداجي الو «قسفي الو.ثفري الو «رذعل الإ هرشب وأ هرعش

 معنلا نم لتق ام لثم ءازج هيلعف لتق نمو ءاديص لتقي الو .بطخي الو
 مو ًالالح دئاصلا ناك اذإ الإ هريغ داص ام لكأي الو «لدع اوذ هب مكحي

 لتق هل زوبجيو «رخذألا الإ مرحلا رجش نم دضعي الو «هلجأل هدصي
 عطق نا الإ ,ةكم مرحك هرجشو ةنيدملا مرح ديصو «سمخلا قساوفلا

 . هرجشو جو ديص مرحيو «هدجو نمل ًالالح هبلس ناك هطبخ وأ هرجش نم

 يف رمع نبا ثيدحلف «رومألا كلت سبلي ال مرحملا نوك امأ,لوقأ
 ال | :لاقف ؟ مرحملا سبلي ام : يوب هللا لوسر لئس :لاق [هريغو نيحيحصلا

 هنسم ًابوث الو ,ليوارسلا الو «سنربلا الو ةماعلا الو ؛ صيمقلا مرحملا سبلي
 لفسأ انوكي ىتح اهعطقيلف نيلعن دجي ال نأ الإ نيفخلا الو «نارفعز الو سرو
 اذه يف ركذ ام نأ ىلع نوملسملا عجأ : ضايع يضاقلا لاق .«نيبعكلا نم

 . مرحملا هسبلي ال ثيدحلا

 دجب مل نم ٠ + يَ هللا لوسر لاق ؛لاق رباج ثيدح نم هريغو ملسم جرخأو
 رم ايححملاوبوب ؛ ليوارس سبليلف اراز دحي مل نمو ‹ نفخ سيليلف نيلعن .

 . سابع نبا ثيدح نم

 نا رمع 5 ثتيدح نم هححصو ياشلا يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ جرخأو

 وبا دارو. نيزافقلا نلت هلو: ةمرخملا ةأر اتقن لو. لاق ا ىلا

 : زافقلاو .« بايثلا نم نارفعزلاو «سرولا سم امو » : يقهيبلاو كاحلاو « دواد
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 ' يطغيف اهيدي يف ةأرملا هسبلت ام يازو فلا دعبو ءافلا ديدشتو فاقلا مضب

 . ءيش ةاناعم دنع اهفك و اهعباصا

 يذلا بيطلا ىلع رمتسي نأ هل زوجيو «ءادتبا بيطتي ال مرحملا نوك امأو

 تخوا دقو «ةلدألا نيب ًاعمج حجارلا وه كلذف «مارحالا لبق هندب ىلع ناك

 . ىقتنملا حرش يف كلذ

 يف ةرجع نب بعك ثيدحلف .رذعل الإ هرشب وأ هرعش نم ذخأي ال هنوك امأو
 لل ينلا ىلإ تلمحف يسأر نم ىذأ يب ناك » :لاق اهريغو نيحيحصلا
 ىرأ ام كنم غلب دق دهجلا نا ىرأ تنك ام :لاقف «يهجو ىلع رثانتي لمقلاو

 :ةرقبلا ] (كسن وأ ماَيص ْنِم ةَيْدِفَق» :ةيآلا تلزنف ءال تلق ؟ةاش دجتأ
 لكل ًاماعط عاص فصن نيكاسم ةتس ماعطإ وأ مايأ ةثالث موص وه :لاق [ 7

 .( نيكسم

 رومألا هذهو «نآرقلا صنلف < لداحي الو .قسفي الو «ثفری ال هنوك امأو

 .ظلغأ مارحإلا عم اهنكلو لالحلل لحت ال

 لسم يف تباثلا ناثع ثيدحلف .حكنُي الو حكنَي ال مرحملا نوك امأو

 بابلا يفو .« بطخي الو حكني الو حكني ال٠ :لاق هيَ هللا لوسر نأ «هريغو
 لل ينلا نأ » : سابع نبا ثيدح نم [هريغو نيحيحصلا يف ام امأو «ثيداحا

 ثيدح نم هريغو مسم حيحص يف ام هضراع دقف .« مرح وهو ةنوميم جوزت
 يذمرتلاو , دمحأ هجرخأ امو .«لالح وهو اهجوزت يلو ينلا نأ » :ةنوميم

 ناكو .« ًالالح ةنوميم جوزت ملو هللا لوسر نأ » :عفار يأ ثيدح نم هنسحو

 فرعأ اهو ءاهنع هللا يضر ةنوميم نيد هَ هلا لوسر نيب ريفسلا عفار وبأ
 ضراعي الف عقاولل هتقباطمو سابع نبا ربخ ١ ةحص ضرف ىلعو ؛ كلذب

 . يلو ينلاب ًاصاخ اذه نوكي لب «يهنلاب ةحرصملا ثيداحألا

 ًاديص لتق اذإف ميركلا نآرقلا كلذب درو دقف ؛ًاديص لتقي ال هنوك امأو

 )١( .لصألا شماه ها هل ةتباث ةحصلا ذإ سابع نبا مهو مدع ضرف ىلعو هباوص ٠
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 هداص ام لكأي ال هنوك امأو هناحبس هللا لاق امك لدع اوذ هب مكحي ءازجلا هبلعف

 ىدهأ هنا ١ : (هريغو نيحيحصلا يف ةماثج نب بعصلا ثيدحلف ؛هرخآ ىلإ هريغ

 ام ىأر املف ؛ هيلع هدرف نادوب وأ ءاوبألاب وهو ًايشحو ًارامح لو هللا لوسر ىلإ

 دع ني رفا م عار انأ الإ كيلع درن مل انإ : :لاق ههجو يف

 هلم ينلا نأ : ةداتق يأ ثيدح نم امههريغو نيحيحصلا یو «مقرأ نب ديز

 دضع لكأف ًامرحم ي يبنلا ناكو .«لالح وهو هداص يذلا هديص نم لكأ

 هنأب ةداتق يلأ ثيدحو بعصلا ثيدح نيب عمجو .هداص يذلا شحولا رامح

 يأ ديص نم لكأو «هلجأل هداص هنوكل.بعصلا ديص لكأ نم عنتما امنإ هيَ
 لهأو «دحأ نع رباج ثيدح كلذ ىلع لديو «هلجأل هدصي مل هنوكل ةداتق

 لوب ينلا نا ؛ يقهيبلاو «كاحلاو « ينطقرادلاو «نابح نباو , ةميزخ نباو «ننسلا

 .«مكل دصي وأ هوديصت ملام مرح متناو لالح مكل ربلا دیص » :لاق

 يف سابع نبا ثيدحلف ءرخذألا الإ مرحلا رجش نم دضعي ال هنوك امأو
 دلبلا اذه نإ » :ةكم حتف موي ميوي هللا لوسر لاق :لاق (هريغو نيحيحصلا
 هتطقل طقتلت الو .هديص رفني الو ,هؤالخ ىلتخي الو «هرجش دضعي ال «مارح

 تويبلاو روبقلل هنإف «هنم مهل دب ال هنإف رخذألا الإ :سابعلا لاق « فرعم الإ
 .ةريره يلأ ثيدح نم ًاضيأ هوحن اجرخأو . رخذألا الإ :لاقف

 نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدحلف «سمخلا قساوفلا لتق زوجي هنوك امأو

 .مرحلاو لحلا يف قساوف سمح لتقب ي هللا لوسر رمأ» :تلاق اههريغو
 اضيأ نيحيحصلا يفو .« روقعلا بلكلاو ؛ةرأفلاو ؛برقعلاو ؛ةأدحلاو ؛بارغلا

 يف سيل باودلا نم سخ » : مي هللا لوسر لاق ؛لاق رمع نبا ثيدح نم

 :ةدايز رمع نبا ثيدح نم ىللاعت هللا همحر ماسم حيحص يفو .«حانج نهلتق

 . ملس يأ نب ثيل هيف دانسإب  دمحأ دنع سابع نبا ثيدح يف كلذكو .ةيحلا
 هنع هللا يضر يلع ثيدحلف «ةكم مرحك هرجشو ةنيدملا ديص نوك امأو

 يف وهو ««روث ىلإ ريع نيب ام مارح ةنيدملا» : لوب هللا لوسر لاق :لاق
 لوسر نأ «ممت نب ةدابع ثبدح رم ًاضيأ نيحيحصلا يفو . اههريغو نيحيحصلا
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 مرح امك ةنيدملا تمرح ينإو .اهل اعدو ةكم مرح مهاربإ نإ » : لاق وپ هللا

 نم ةعاج نع اهريغو «نيحيحصلا يف ثيداحأ بابلا يفو .«ةكم مهاربإ

 يلأ نب دعس ثيدحلف ؛بلس هطبخ وأ ةنيدملا رجش عطق نم نوك امأو
 .هبلسف هطبخي وأ ًارجش عطقي ًادبع دجوف قيقعلاب هرصق ىلإ بكر هنأ » ؛صاقو
 هذخأ ام مهيلع وأ مهمالغ ىلع دري نأ ه هوملكف دبعلا لهأ هءاج دعس عجر الف

 دري نأ يلأو هلي هللا لوسر هينلفن اتش درأ نأ هلل ذاعم :لاقف «مهمالغ نم
 ؛هححصو ماخلاو «دواد يلأو .دمجأل ظفل يفو . دمحأو ماسم هجرخأ . ( مهيلع

 .«هبلس مكلف ًائيش هيف ديصي هومتيأر نم » : لاق وب هللا لوسر نأ

 ٤  7 5ا 5 5 1 5 يبا 0 5

 :لاق لرب ينلا نأ ريبزلا ثيدحلف ؛ ههاضعو هرجشو جو ديص ميرحت امأو
 د ص برا ريع سلو ا

 واولا حتفب :جوو . يعفاشلا هححصو «يرذنملا هنسحو «هخيرات يف يراخبلاو

 مام الاو يمفاشلا ثيدحلا اذه 2 ام ىلإ بهذ دقو . فئاطلاب داو ملا دي دشتو

 لصف

 قارا ءانثأ هلمع بجي ام يف

 ةثالثلا يف لفرد .طاوشأ ةعبس مودقلل فوطي ةكم احلا مودق دنعو

 لّبقيو نجحمب هملتسي وأ دوسألا رجحلا لبقيو «يقب ايف يشميو .لوألا
 يعسو دحاو فاوط نراقلا يفكيو .يناملا نكرلا لتسيو «هوحنو نجحملا
 ام لعفت ضئاخلاو «هتروعل ًارتاس ًاتضوتم فاوطلا لاح نوكيو «دحاو
 فاوطلا لاح ركذلا بدنيو «تيبلاب فوطت ال نأ ريغ ؛جاحلا لعفي
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 نكرلا ىلإ دوعي مث ,مهاربإ ماقم يف نيتعكر يلصي هغارف دعبو «روثأملاب

 نبا ثيدح يف اك نيكرشملا ةظاغال لصألا يف فاوطلا عرش :لوقأ

 مكيلع مدقي هنإ :نوك رشملا لاقف « هباحصأو يو هللا لوسر مدق » :لاق سابع

 نأو « ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ بب يبنلا مهرمأف ,برثي ىمح مهتنهو دق مرت

 ءاقبالا الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ مهرمأي نأ هعنمي ملو ,نينكرلا نيب ام اوشمي

 ناك مهم ينلا نأ ٠ : رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو . هيلع قفتم « مهيلع

 لمر » :ظفل يفو .« اعبرأ ىشمو ًاثالث بخ «لوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ

 وبأو ,دمحأ جرخأو «« ًاعبرأ ىشمو ًاثالث رجحلا ىلإ رجحلا نم يوب هللا لوسر

 ؟ بك املا غ كلا نآلا نالمرلا يف » : لاق هنآ رمع نع ةجام نباو ءدواد

 انك ًائيش عدن ال كلذ عمو «هلهأو رفكلا ىفنو مالسإلا هللا رهظأ دقو

 فاوطلا ةيضرف ىلإ روهمجلا بهذ دقو .« هيَ هللا لوسر دهع ىلع هلعفن

 قحلاو . دجسملا ةبحتك هنأ يعفاشلا نع يورو .ةنس :ةفينح وبأ لاقو . مودقلل

 .[۲۹ :جحلا ] © قيتعلا ِتْيَبلاب اوُهَوَطَيِلَو  ىلاعت هلوقل «لوألا

 ناك هنأ » :رمع ثيدح نم نيحيحصلا ىفف ()دوسألا رجحلا ليبقت امأو

 تيأر ينأ الولو «عفنت الو رضت ال رجح كنأ ماعأل ينإ :لوقيو رجحلا لبقي
 ‹ يذمرتلاو .ةجام نباو «دمحأ جرخأو «.٠ كتلبق ام كلبقي ا هللا لوسر

 لوسر لاق :لاق سابع نبا ثيدح نم کاج لاو «نابح نباو «ةيزخ نبا هححصو

 «هب قطني ناسلو « اهب رصبي نانيع هل ةمايقلا موي رجحلا اذه يتأب » : هيوم هللا

 ثيدح نم |هريغو نيحيحصلا يفو . ثيداحأ بابلا يفو .« قحب هملتسا نمل دهشي

 نكرلا ماتسي ريعب ىلع عادولا ةجح يف يوب يبنلا فاط» :لاق سابع نبا
 .( نجحملا لّدقيو » : دازو ليفطلا يأ ثيدح نم ماسم هوحن جرخأو «« نجحمب

 . لكلا ةيداخا د رس هنأل يناملا نك رلا مالتساو همالتساو يأ 010
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 ال يوق لجر كنإ رمعاي هل لاق وب يبنلا نأ » رمع ثيدح نم دمحأ جرخأو
 هلبقتساف الإو ,هملتساف ةولخ تدجو نإ «فيعضلا يذؤتف رجحلا ىلع محازت

 يلا نأ ؛ رمع نبا نع يئاسنلاو دمحأ جرخأو .لوهجم هدانسإ ينو « رّيكو للهو

 ينو «أطح اياطخلا طحي دوسألا نكرلاو يناملا نكرلا حسم نإ » :لاق يل

 مل ١ :لاق رمع نبا ثيدح نم |مههريغو نيحيحصلا يفو . بئاسلا نب ءاطع هدانسإ

 وبأو «هخيرات يف يراخبلا جرخأو . ( نييناملا ىلإ ناكرألا نم سمي هي يبنلا رأ

 يفو .« ين|اميلا نك رلا لقي ةي يوم هللا لوسر ناك » : سابع نبيا ثيدح نم ىلعي

 نم دواد وبأو دمحأ جرخأو .افيعض وهو زمره نب ماسم نب هللادبع هدانسإ

 .« هيلع هدخ عضيو يناهلا نكرلا لبقي لبقي ناك يو ينلا نأ» : : ةر لحب

 ًانارق جح لوب هنوكلف «دحاو يعسو دحاو فاوط نراقلا يفكي هنوك امأو

 ىلع ليلد الو .دحاو يعسبو «مودقلل دحاو فاوطب ىفتكاو حصألا ىلع

 نم » :ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرخأو .نييعسو نيفاوط بوجو

 . يذمرتلا هنسح دقو .« دحاو يعسو دحاو فاوط هأزجأ «ةرمعلاو جحلاب مرحأ

 نم نيحيحصلا يف الف «هتروعل ًارتاس ًائضوتم فاوطلا لاح نوكي هنأ امأو

 فاط مث أضوت هنأ مدق نيح يل يبلا هب أدب ءيش لوأ نأ » :ةشئاع ثيدح
 فوطي الو :لاق لر ينل نأ ؛ ركب يبأ ثيدح نم افا امههيفو :« تسىلاب

 .( نايرع تسىلاب

 ثيدحلف «تيبلاب فوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي ام لعفت ضئاحلا نوك امأو

 هجرخأ «فاوطلا الإ اهلك كسانملا يضقت ضئاحلا » :لاق مي ينلا نع ةشئاع

 ثيدحلو ؛ رمع نبا ثيدح نم حيحص دانسإب ةبيش يلأ نبا هوحن جرخأو . دما

 ام ىلعفا » : تضاح امل يل ينلا اه لاق هنأ ؛ اههريغو نيحيحصلا يف ًاضيأ ةشئاع
 ْ .« ىلستغت تح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ «جاحلا لعفي

 اا ين هللا دبع یدل را ف ا لاك نكاذلا ديو هنالك ر

 . ايندلا يف انتآ انبر : رجحلاو يفاملا نكرلا نيب لوقي ي هللا لوسر تعمس » :لاق
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 «دواد وبأو .دجحأ هج رخأ « رانلا باذع انئقو « ةنسح ةرخآلا فو « ةنسح

 :لاق لب ينلا نع ةريره يبأ نعو .كاحلاو «نابح نبا هححصو «يئاسنلاو

 وفعلا كلأسأ ينإ مهللا : لاق نمف . اكلم نوعبس - يناملا نك رلا ىنعي ر هب لكو»

 انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا يف انتا انبر «ةرخآلا يفو ايندلا يف ةيفاعلاو

 «شايع نب ليعامسإ هيف دانسإب ةجام نبا هجرخأ .«نيمآ اولاق «رانلا باذع
 هعمس هنأ هثيدح نم ًاضيأ ةجام نبا جرخأو .نافيعض اهو راع نب ماشهو

 هلا الو ؛هلل دمحلاو « هللا ناحبسب الإ ماكتي الو ًاعبس تيبلاب فاط نم » :لوقي

 بتكو «تائيس رشع هنع تيحن .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ربكأ هللاو ۽ هللا الإ

 ثيدحلا يف مدقت ت نم هدانسإ يفو . ل ل ل ا

 : تلاق ةشئاع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو « دواد وبأو . دمحأ جرخأو . لوألا

 هللا ركذ ةماقإل ةورملاو افصلابو تيبلاب فاوطلا لعج امن ١ : یل هللا لوسر لاق

 . ثيداحأ باملا يفو .( ىلاعت

 ماقم نم اوذختاو» :أرق يهاربإ ماقم ىلإ ىهتنا ال للو ينلا نأ » :هريغو ماسم

 و «نورفاكلا اهبأ اي لق و باتكلا ةحتاف أرقف نيتعكر لصف € ىلصم مهاربإ
 .هملتساف نكرلا ىلإ داع مث © دحأ هللا وه لق

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا بوجو يف

 ناك اذإو .روثأملاب ًايعاد طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 . جحلاب لهأ ةيورتلا موي ناك اذإ ىتح .ًالالح يعسلا دعب , راص ًاعتمتم

 ينلا نأ ؛ةأزجت يلأ تنب ةبيبح ثيدح نم يعفاشلاو دمحأ جرخأ :لرقأ

 لزل ني نا هدا لو ا کا بلكت هللا ناف ارعا لا قع
 .سابع نبا نع يناربطلاو ةميزخ نبا حيحص يف ىرخأ قيرط هلو «فيعض وهو
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 ثيدح نم هريغو ماسم جرخأو .ةبيش تنب ةيفص ثيدح نم هوحن دمحأ جرخأو
 رظن ىتح هيلع العف افصلا ىتأ هفاوط نم غرف امل يلب ينلا نأ » :ةريره يبأ

 هوحن جرخأو .«وعدي نأ ءاش ام وعديو.هللا دمحي لعجف هيدي عفرو «تيبلا
 رباج ثيدح نم ىلاعت هللا همحر مسم حيحص يو .رباج ثيدح نم يئاسنلا

 ةورملاو اًمّصلا نإ 9 :أرق افصلا نم اند امل هيلع ينلا نأ » :ًاضيأ هنع هللا يضر

 هيلع يقرف افصلاب أدبف هب هللا أدب اب أدبأ ١08[ :ةرقبلا ] «هللا ٍرْئاَعَش نم
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقو .هربكو هللا دحوف ةلبقلا لبقتساف «تيبلا ىأر ىتح
 .هدحو هللا الإ هلإ ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو . دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش

 لثم لاقف كلذ نيب اعد مث .هدحو بازحألا مزهو «هدبع رصنو «هدعو زجنأ

 ىتح «يداولا نطب يف هامدق تبصنا ىتح ةورملا ىلإ لزن مث .تارم ثالث اذه
 دقو .« افصلا ىلع لعف ام لثم ةورملا ىلع لعفف ةورملا أ ىتح ىشم اتدعص اذإ

 .مدلاب ربحي بجاو هنأ ةيفنحلا دنعو « ضرف يعسلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ
 عم مهجحل ةيكاح ةشئاع لوقلف « ًالالح يعسلا دعب عتمتملا ريصي هنوك امأو

 .«ةورملاو افصلابو تيبلاب اوفاط نيح اولحأف ةرمعب لهأ نم امأف » : ب يبلا

 : لاق لو يبنلا نأ ؛ رباج تيدح نم ًاضيأ اهيفو . اهريغو نيحيحصلا يف وهو

 ًالالح اوميقا مث اورصقو ةورملاو افصلا نيبو تيبلا فاوطب مكمارحا نم اولحا»

 ظفل يفو .« ةعتم اهب متمدق يتلا اولعجاو جحلاب اولهأف ةيورتلا موي ناك اذإ ىتح

 نأ انللحأ امل لوب هللا لوسر انرمأ » :لاق ًاضيأ هثيدح نم ىلاعت هللا همحر ماسل

 .حطبألا نم انللهأف ىنم ىلإ انهجوت اذإ مرحن
 لست

 جحلا كسانم نايب يف

 اهيف نيرصعلا عمجيو .ًاربكم ًايبلم ةفرع موي حبص ةفرع يتأي مث

 ,نيءاشعلا نيب اهيف عمجيو ةفلدزملا يتأيو ةفرع نم. .ضيفي مث بطخيو
 لبق ىلإ هب فقيو هدنع هللا رك ذيف رعشملا ىتأيو «رجفلا يلصي مث اهب تيبيو
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 ىلإ ىطسولا قيرطلا كلسي مث ءرسحم نطب يتأي ىتح عفدي مث سمشلا عولط

 عم ربكي تايصح عبسب اهيمريف ةبقعلا ةرمج يهو ةرجشلا دنع يتلا ةرمجلا

 زوجيف نايبصلاو ءاسنلا الإ .سمشلا عولط دعب الإ اهيمري الو ,ةاصح لك
 ٠ نمو «ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحيف هرصقي وأ هسأر قلحيو «كلذ لبق مهل

 ىنم ىلإ عجري مث ,جرح الف يمري نأ لبق تيبلا ىلإ ضافأ وأ حبذ وأ قلح

 تارمجلا قيرشتلا مايأ نم موي لك يف يمربو «قيرشتلا يلايل اهب تيبيف
 ,ةبقعلا ةرمج مث ىطسولا مث ايندلا ةرمجلاب ًاثدتبم تايصح عبسب ثالثلا

 قيرشتلا مايأ طسو يفو «رحنلا موي مهبطخي نأ سانلاب ججي نمل بحتسيو

 غرف اذإو ءرحنلا موي ةرايزلا فاوط وهو ةضافالا فاوط جالا فوطيو

 . عادولل فاط جحلا لامعأ نم

 نم ينطقرادلاو .ماحلاو ,نابح نباو «ننسلا لهأو «دحأ جرخأ :لوقأ

 .« ةفرع جحلا ىدانف ايدانم رمأ يلب ينلا نأ » : : رمعي نب نمح رلا دبع ثيدح

 نيح ىنم نم لوپ هللا لوسر ادغ» :لاق رمع نبا نع دواد نار هدا عرار

 مامإلا لزنم يهو - ةرمنب لزنف ةفرع ىتأ ىتح ةفرع ةحيبص يف حبصلا ىلص

 ًارجهم لو هللا لوسر حار رهظلا ةالص دنع ناك اذإ ىتح هب لزني يذلا

 .« ةفرع نم فقوملا ىلع فقوف حار مث سانلا بطخ مث رصعلاو رهظلا نيب عمجف

 ىنم ىلإ اوهجوت ةيورتلا موي ناك امل ؛لاق رباج ثيدح نم مسم حيحص يفو

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهب ىلصف هيلو هللا لوسر بكرو .جح اب اولها

 هل برضت رعش نم ةبقب رمأو «سمشلا تعلط ىتح ًاليلق ثكم مث .رجفلاو

 اك مارحلا رعشملا دنع فقاو هنأ شيرق كشت الو ا هللا لوسر راسف «ةرمنب

 دجوف ةفرع ىتأ ىتح يوب هللا لوسر زاجأف «ةيلهاجلا يف عنصت شيرق تناك

 هل تلحرف ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز اذإ ىتح اهب لزنف ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا

 مكموي ةمرحك مكيلع مارح مءامد نإ ٠ :لاقف سانلا بطخف يداولا نطب ىتأف
 ثيدح نم ىلاعت هللا هجر ملسم حيحص يفو « اذه مدلب يف ءاذه مرهش يف ءاذه

 نيح سانلل عمج ةادغو ةفرع ةيشع يف لاق يوب هللا لوسر نأ» ديز نب ةماسأ
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 رباج ثيدح يفو .« ًارسحم لخد ىتح هتقان فاك وهو « ةنيكسلا مكيلع :اوعفد
 برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ مل ينلا نأ » :هريغو ىلاعت هللا همر ملسم دنع
 ا ئيش |ههنيب حبسي مو ,نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو
 ىتح ءاوصقلا بكر مث «ةماقإو ناذأب حبصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلصف
 اا لالا يراد را

 م «ًاليلق كرحف رسحم نطب ىتأ تح سمشلا علطت نأ لبق عفدف ادج رفسأ
 دنع يتلا ةرمجلا ىتأ ىتح «ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا ىطسولا قيرطلا كلس
 «فذاخلا ىصح .لثم اهنم .ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا

 نم امهريغو نيحيحصلا يفو ««رحنملا ىلإ فرصنا مث يداولا نطب نم ىمر
 دعب امأو .ىحض رحنلا موي ةرمجلا لب ينلا ىمر » :لاق اضيأ رباج ثيدح
 ةرمجلا ىلإ ىهتنا هنأ » : دوعسم نبا ثيدح نم اضيأ (هيفو .« سمشلا تلاز اذإف
 ىمر اذكه :لاقو عبسب ىمرو «هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعجف ىربكلا
 يفو « ةبقعلا ةرمج ىلإ ىهتنا ىتخ» :ةياور يفو .«ةرقبلا ةروس هيلع تلزنا يذلا
 ةليل بب ينلا مدق نم انأ ٠ :لاق سابع نبا ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا
 ةدوس تناك » :تلاق ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« هلهأ ةفعض يف ةفلدزملا
 يو ٠ ( ليلب عج نم ضيفت نأ يو هللا لوسر تنذأتساف «ةطىث ةمخض ةأرما

 هللا يضر سنأ ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا هجر ماسم حيحص يف ثيداحأ بابل

 م رخو ىنمب هلزنم ىتأ مث ءاهامرف ةرمجلا ىتأف ىنم ىتأ هه هيوم يبنلا نأ » :هنع
 ( سانلا هيطعي لعج مث . رسيألا مث نميألا هبناج ىلإ تراشأو .ذخ :قالحلل لاق

 مهللا ١ : لم هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ ثيدح نم |مهريغو نيحيحصلا ينو
 ؛نيقلحملل رفغا مهللا :لاق ! نيرصقمللو هللا لوسر اي اولاق ,نيقلحملل رفغا
 .نيرصقمللو : اولاق ؛نيقلحملل رفغا مهللا لاق ! نيرصقمللو هللا لوسر اي اولا
 ثيدح نم ةجام نباو «يئاسنلاو , دواد وبأو . دمحأ جرخأو .« نيرصقمللو لاق

 مكل لح دقف هرمجلا متيمر اذإ ١ : یر هللا لوسر لاق ؛لاق سابع نبا
 لاق رمع نبا ثيدح نمو اهريغو نيحيحصلا يفو « ءاسنلا الإ ءيش لك
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 دنع فقاو وهو رحنلا موي لجر هاتأو : ميزي هللا لوسر تعمّس

 هاتأو .جرح الو مرإ :لاق «يمرأ نأ لبق تقلح .هللا لوسر اي :لاقف ةرمجلا

 ينإ :لاقف رخآ هاتأو .جرح الو مرا لاق «يمرأ نأ لبق تحبذ :لاقف رخآ لجر“

 اف » : اهيف ةياور يفو .«جرح الو مرا :لاقف «يمرأ نأ لبق تيبلا ىلإ تضفأ
 ىلع ثيدخ نم دمحأ جرخأو ««جرح الو لعفا لاق الإ ذئموي ءيش نع لكس
 جرج الو: ا ناق ضا نأ لبق تفلت شا كوسر دلا لجوال
 .( جرح إلو رّصق وأ قلحا :لاق ؛قلحأ نأ لبق تضفأ ينإ :لاقف رخآ هاتأ مث

 نيحيحصلا يفو «« قلحأ نأ لبق تضفأ ينإ » :لاق هححصو يذمرتلل ظفل يفو

 ميدقتلاو يمرلاو قلحلاو حبذلا يف هل ليق لرب يبنلا نأ » : سابع نبا نع اهريغو

 نم ماحلاو «نابح نباو «دواد تاو وأ جرخأو «« جرح ال :لاقف ريخأتلاو

 مث رهظلا ىلص نيح موي رخآ نم لرب هللا لوسر ضافأ » : تلاق ةشئاع ثيدح

 لك سمشلا تلاز اذإ ةرمجلا يمري قيرشتلا مايأ يلايل اهب ثكمف ىنم ىلإ عجر
 ليطيف ةيناثلا دنعو ىلوألا دنع فقيو «ةاصح لك عم ربكي تايصح عبس ةرمج

 ىمر » :لاق سابع نبا نعو ««اهدنع فقي ال مث ةثلاثلا يمريو عرضتيو مايقلا

 يذمرتلاو ,ةجام نباو . دمحأ هاور « سمشلا تلاز نيح راجل ا هي هللا لوسر

 .« انيمر سمشلا تلاز اذإف «نيحتن انك » : رمع نبا نع يراخبلا يفو .هنسحو
 ىمر اذإ ناك هل ينلا نأ » : رمع نبا ثيدح نم هححصو يذمرتلا جرخأو
 رحنلا موي ةرمجلا يمري ناك هنأ » :هنع ظفل يفو «« ًايشام ًابهاذ اهيلإ ىشم راجل ا

 هجرخأ .« كلذ لعفي ناك هب يبنلا نأ مهربخيو ًايشام كلذ رئاسو ًابكار

 سابعلا نأ » : رمع نباو سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو .دواد وبأو دمحأ

 يفو .«هل نذأف هتياقس لجأ نم ىنم يلايل ةكمب تيبي نأ يل ينلا نذأتسا

 عبسب ايندلا ةرمجلا يمري ناك هنأ» :رمع نبا ثيدح نم دمحأو يراخبلا

 .ًاليوط ةلبقلا لبقتسم موقيو لهتسيف مدقتي مث ,ةاصح لك عم ربكي تايصح

 موقيو لهتسيف لامثلا تاذ ذخأي مث «ىطسولا يمري مث هيدي عفريو وعديو

 نم ةبقعلا تاذ ةرمجلا يمري مث اليوط موقيو هيدي عفريو وعدي مث «ةلبقلا لبقتسم
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 للو هللا لوسر تيأر اذكه :لوقيو فرصني مث ءاهدنع فقي الو يداولا نطب

 نب مصاع ثيدح نم يذمرتلا هححصو «ننسلا لهأو ,دمحأ جرخأو .«هلعفي

 موي نومري ىنم نع ةتوتيبلا يف لبإلا ءاعرل صخر يّ هللا لوسر نأ » يدع
 جرخأو «« رفنلا موي نومري مث « نيمويل ةادغلا دعب نمو ءةادغلا نومري مث ءرحنلا

 للرب ينلا عم ةجحلا يف انعجر» :لاق كلام نب دعس نع «يئاسنلاو «دجحأ
 مو .تايصح تسب تيمر لوقي انضعبو « تايصح عبسب تيمر :لوقي انضعبو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « ضعب ىلع مهضعب بعي

 نب سامرهلا ثيدحلف « سانلاب جح نمل رحنلا موي يف ةبطخلا بابحتسا امأو

 (ىحضألا موي ءابضعلا هتقان ىلع سانلا بطخي لرب يبنلا تيأر » :لاق دايز

 .ةمامأ يأ ثيدح نم دواد وبأ ًاضيأ هوحن جرخأو .دواد وبأو دمحأ هجرخأ

 يا ذاعم نب نحيا دبع فد ند الار وهن اغا هرقل جرخأر
 م ءامد ناف » :لاق هنأ هيفو ةركب يبأ ثيدح نم دمحأو يراخىلا هجرخأو

 ىلإ ء اذه م رهش يف ءاذه ك دلب يف ءاذه مكموي ةمرحك « مارح مكيلع مكلاومأو

 دهاشلا غلبيلف , دهشا مهللا : لاق «معن :اولاق ؟ تغلب له الأ «مكبر نوقلت موي

 مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت الف «عماس نم ىعوأ غلبم برف «بئاغلا

 .« ضعب باقر

 ناهبن ةنبا ةرسب ثيدحلف « قيرشتلا مايأ طو ىف ةيظنملا باحتسا امأو

 هللا انلق ؟اذه موي يأ : لاقف سوؤرلا موي يلو هللا لوسر انبطخ : تلاق

 هلاجرو دواد وبأ هجرخأ .« ؟ قيرشتلا مايأ طسوأ سيلأ :لاق 7 هلوسرو

 لاجر هلاجرو ةرصب ينأ ثيدح نم دمحأ هوحن جرخأو .حيحصلا لاجر

 . ركب ينب نم نيلجر نع دواد وبأ هوحن جرخأو . حيحصلا ٠

 .رحنلا موي ةرايزلا فاوط وهو ةضافإلا فاوط فوطي جاحلا نأ امأو

 موي ضافأ يلب هللا لوسر نأ» :|هريغو نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدحلف
 | ثيدح نم مسم حيحص يفو .«ىنمب رحنلا موي رهظلا ىلصف عجر مث رحنلا

 دقو : يوونلا لاق .ةضافإلا فاوط فاط يأ « ضافأ » هلوقب دارملاو .هوحن رباج
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 ال جحلا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط وهو «فاوطلا اذه نأ ىلع ء ءاملعلا عمجا

 رحنلاو يمرلا دعب رحنلا موي هلعف بحتسي هنأ ىلع اوقفتاو .هب الإ حصي

 . عاججالاب هيلع مد الو .ًازجأ قيرشتلا مايأ يف هلعفو هنع هرخأ نإق «قلحلاو

 دنع سابع نبا ثيدحلف «عادولل فاط جحلا لاعأ نم غرف اذإ هنأ امأو

لاقف ءهجو لك يف نوفرصني سانلا ناك » :لاق هريغو هللا همحر ماسم
 هللا لوسر 

 سمو يراخبلل ظفل ينو «« تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح مدحأ رفني ال : : و

 ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ لم ينلا نأ »

 لاقو . روهمجلا بهذ عادولا فاوط بوجو ىلإو « ثيداحأ بالا فو « ضئاحلا

 .هكرت يف ءيش ال ةنس وه رذنملا نباو دوادو كلام

 لصف

 يدهلا عاونأ لضفأ نايب يف

 نع ةندبلاو ةرقبلا ءىزجتو «ةاشلا مث ءةرقبلا مث ءةندبلا هلضفأ يدملاو

 ,بدنيو ؛هيلع بكر يو هيده محل نم لكأي نأ يدهملل زوجيو ةعبس

 . مرحملا ىلع مرحي امم ءيش هيلع مرحي مل يدبب ثعب نمو «هديلقتو هراعشإ

 عفنأ اهنألو ندبلا يدهم ناك لج هنألف ءلضفأ ةندبلا نوك امأ :لوقأ
 ةندبلا .يدهيس يذلا ناك اذإ اذهو ءةاشلا ىلإ ةبسنلاب ةرقملا اذكو «ءارقفلل

 دقف «ةرقبلاو ةندبلا هنع ءىزخت ام ددعب ةعاج اوناك اذإ امأ  ًادحاو ةرقملاو

 رهاظلاو . دحاولا نع ةاشلا وأ ةرقبلا وأ ةندبلا ةعبسل لضفألا له فالخلا عقو

 . ءارقفلل عفنأ وه امب رابتعألا نأ

 مهريغو نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف «ةرقبلا أ ةعبس نع ةندبلا نوك امأو
 .«ةندب يف انم ةعبس لك رقبلاو لبإلا يف كرتشن نأ هيي هللا لؤسر انرمأ » :لاق

 ؟ روزجلا يف كرتشي SS نباح لققاو كاوحر مل اقفل يفو

 نأ » :سابع نبا نع ةجام نباو «دحأ جرخأو . «ندبلا نم الإ يه ام :لاقف

 هرمأف ءاهيرتشأف اهدجأ الو رسوم انأو ةندب ىلع انأ لاقف لجر هاتأ لرب يبلا
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 ضراعي الو «حيحصلا لاجر هلاجرو .« نهجذيف هايش عبس عاتبي نأ لوب ينل
 يذمرتلاو «ةجام نباو « ىئاسنلاو دمحأ دنع سابع نبا ثيدح ثيدحلا اذه

 نع ريعبلاو ةعبس نع ةرقبلا انجذف ىحضألا رضحف رفس يف انك » :لاق هنسحو
 هنأ » : جيدخ نب عفار ثيدح نم نيحيحصلا يف ام هضراعي ال كلذكو «ةرشع

 يف وه هايش عبسب ةندبلا ليدعت نأل «« ريعبب منغلا نم ًارشع لدعف مسق هيَ
 - نأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو .ةمسقلاو ةيحضألا يف وه رشعب اهليدعتو «يدمهلا
 حصت الو عامجإ هنأ دشر نباو يواحطلا ىعداو .هايش عبس يدها يف ةندبلا لدع

 .يدهلا نم لكأي نأ يدهملل زوجي هنوك امأو .روهشم فالخلاف ىوعدلا هذه

 ردق يف تلعجف :ةعضبب ةندب لك نم رمأ هلل ينلا نأ» :رباج ثيدحلف
 يفو .ماسمو دمحأ هجرخأ .« اهقرم نم ابرشو ءاهمحل نم يلعو وه لكأف تخبطف
 ام : تلاقف رقب محلب رحنلا موي اهيلع لخد هنأ » :ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا

 ىلع ءاملعلا عمجأو : يوونلا لاق .« هجاوزا نع لړ هللا لوسر رحن :ليقف ؟ اذه

 يده نيب قرف ال هنأ رهاظلاو! ىهتنا ؛ ةنس هتيحضأو عوطتلا يده نم لكألا نأ

 ..[ "5 ۰۲۸ :جحلا ] . (اهنم اوُلُكَف » : ىلاعت هلوقل هريغو عوطتلا

 (هريغو نيحيحصلا يف سنا ثيدحلف ؛هيده بكري نأ يدهملل نوك امأو
 اهنإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف «ةندب قوسي الجر و هللا لوسر ىأر» :لاق
 لاق ؛ةندب اهنإ :لاق .ءاهبكرا :لاق .ةندب اهنإ :لاقف اهبكرا :لاقف .ةندب

 هللا اهمحر ماسمو ءدمحأ جرخأو .ةريره يأ ثيدح نم هوحن اهيفو .« اهبكرا
 تعمس : :لاقف يدملا بوكر نع لكس هنأ ؛هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ىلاعت

 .« ًارهظ دجت ىتح اهيلإ تئجلأ اذإ فورعم اب اهبكرا » :لوقي يلو هللا لوسر

 هللا هجر ماسم دنع سابع نبا ثيدحلف «هدیلقتو هراعشإ بدني هنوك امأو
 هتقانب اعد مث «ةفيلحلا يذب رهظلا ىلص ا هللا لوسر نأ » :هريغو ىللاعت
 .«نيلعن اهدلقو اهنع مدلا تلسو نيألا اهمانس ةحفص يف اهرعشأف

 نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدحلف « ءيش يدبب ثعب نم ىلع مرحي ال هنوك امأو
 .« مرحملا بنتجي امم ايش بنتجي ال مث ةنيدملا نم يدهم ناك لَم يبنلا نأ :٠ امهريغو
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 ةدرفملا ةرمعلا
 ىعسيو فوطي مث لحلا ىلإ جرخ ةكم يف ناك نمو ,تاقيملا نم امل مرحي .
 .ةنسلا عيمج يف ةعورشم يهو ؛ رصقي وأ قلحيو

 مارحإلاك اه مارحإلا نأل ‹ رهاظف ا هنوك امأ ۽ :لوقأ

 تيقاوملا ركذ يف ةلدألا تمدقت دقو . جحلل

 نأ » : اهريغو نيحيحصلا يف تبث اهلف « لحلا ىلإ جرخي ةكم يف نم نوك امأو
 مرحتف معنتلا ىلإ ةشئاع جرخي نأ ركب يأ نب نمحرلا دبع رمأ هيلي هللا لوسر

 دقو . كلذ يف فالخ الف ريصقتلا وأ قلحلاو يعسلاو فاوطلا امأو «« هنم ةرمعلل

 رمأ هنأ » :ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يف ميلي هنع تبث

 دقف كلذ لعف نمف .ريصقتلا وأ قلحلاو يعسلاو فاوطلاب يده هعم نكي مل نم

 .« كلذ دعب ءاسنلا اوعقاوف ءهلك لحلا لح

 :دواد يبأ دنع ةشئاع ثيدحلف «ةنّسلا عيمج يف ةعورشم ةرمعلا نوك امأو
 يفو .«لاوش يف ةرمعو «ةدعقلا يذ يف ةرمع نيترمع : رمتعا يلب ينلا نأ

 الإ ةدعقلا يذ يف رمع عيرأ رمتعا يب ينلا نأ : سنا ثيدح نع نيكحفلا

 نمحرلا دبع يلو يبنلا رمأ يتلا ةشئاع ةرمع كلذ نمو «« هتجح عم رمتعا يتلا

 لهأ ناك دقو . N ا لالا

 زرهاو «رمتعاو ا يننلا مهيلع درف «جحلا مايأ يف ةرمعلا نومرحي ةيلهاجلا

 2 يبنلا نأ ؛سابع نبا ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يفو .اهيف ةرمعلاب

 .«ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع » :لاق
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 حاكنلا باتك

 .ةيصعملا يف عوقولا يشخ نم ىلع ببيو .ةءابلا عاطتسا نمل عرشي

 نوكت نأ يغبنيو .هنم دب ال امب مايقلا نع زجعل الإ زئاج ريغ لتبتلاو
 بطخو .لامو , نيدو بسحو لاج تاذ .اركب .ادولو ءادودو ةأرملا

 ةريغصلاو .ًاؤفك ناك نمل اهنم اضرلا لوصح ربتعملاو اهسفن ىلإ ةريبكلا
 .ةبطخلا ىلعو ةدعلا يف ةبطخلا مرحتو ءاهتاص ركبلا اضرو ءاهيلو ىلإ

 نوكي نأ الإ ,نيدهاشو يلوب الإ حاكن الو ,ةبوطخملا ىلإ رظنلا زوجيو
 دقعل لكوي نأ نيجوزلا نم دحاو لكل زوجيو «ماسم ريغ وأ ًالضاع
 .ًادحاو ولو حاكنلا

 نم اهريغو نيحيحصلا يف الف «ةءابلا عاطتسا نمل هتيعورشم امأ :لوقأ

 عاطتسا نم :بابشلا رشعم اي» ميو هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا ثيدح

 هيلعف « عطتسي مل نمو «جرفلل نصحأو « رصبلل ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم
 بيغرتلا يف ةدراولا ثيداحألاو .حاكنلا ةءابلاب دارملاو .« ءاجو هل هنإف «موصلاب

 ظ . ةريثك حاكنلا يف

 «بجاو مارحلا بانتجا نألف ءةيصعملا يف عوقولا يشخ نم ىلع هبوجو امأو
 ثيداحألا لمحت كلذ ىلعو .ءابجاو ناك حاكنلاب الإ بانتجالا متي مل اذإو

 نم ارفن نأ ؛ هريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدحك حاكنلا بوجول ةيضتقملا
 لاقو « مانأ الو ىلصأ :مهضعب لاقو . جوزتأ ال : مهضعب لاق يلب ينلا باحصأ

 ماوقأ لاب ام » :لاقف يب ينلا كلذ غلبف .رطفأ الو موصأ :مهضعب
 ءاسنلا جوزتأو مانأو يلصأو رطفأو موصأ ينكل ءاذكو اذك اولاق

 ثيدح نم يذمرتلاو ةجام نبا جرخأو «« ينم سيلف يتنس نع بغر نمف

 نح هثإ : يذعرتلا لاق ٠ لتبتلا نع. ىبن د يل ينلا نأ ةرمس نع «نسحلا
 دعس نع «نسحلا نع ثيدحلا اذه كلملا دبع نب ثعشألا ىورو :لاق . بيرغ
 نع نسحلا عامس يفو . ىهتنا حيحص نيثيدحلا الك لاقيو ةشئاع نع ماشه نبا
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 نم ةحصحص ف اح نباو دجحأ تبتلا نع يهنلا جرخأو . فورعم لاقم رد

 هلم ينلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ةجام نبا درکار سنا تيدح

 . ١ ينم سيلف يتنسب لمعي مل نمف « يتنس نم حاكنلا » :لاق

 دب ال امب مايقلا نع زجعلا عم هزاوج امأو .مدقت الف « لتبتلا زاوج مدع امأو

 نهترشاعمب رمألاو « ءاسنلا ةراضم نع ىهنلا نم زيزعلا باتكلا يف تبث الف «هنم

 .مارح يف هعقوي رمأ يف لخدي نأ هل زع مل كلذ عيطتسي ال نمف «فورعملاب

 .ةلزعلاو ةبزعلا يف ةدراولا ةلدألا لمحت كلذ ىلعو

 بسحو لاج تاذ ًاركبو « ًادولو « ًادودو ةأرملا نوكت نأ يغبني هنوك امأو

 : لاق ميل ينلا نأ هححصو نابح نباو «دحأ دنع سنأ ثيدحلف «لامو نيدو

 هوحن جرخأو ٠ ةمايقلا موي ءايبنألا مكب رثاكم ينإف ءدولولا دودولا اوجوزت »

 قثو دقو «يرماعلا هللادبع نب ريرج هدانسإ يفو ءورمع نبا ثيدح نم دمحأ

 نب لقعم ثيدح نم نابح نباو «يئاسنلاو « دواد وبأ هوحن جرخأو .فعض هيفو

 :هل لاق 5 ينلا نأ رباج ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا فو «راسي

 ؟۲ كبعالتو اهبعالت ًاركب تجوزت الهف ؛لاق «ًاييث لاق ؟ًابيث مأ ًاركب تجوزت»

 : عبرأل ةأرملا حكنت » :لاق مب ينلا نع ةريره يأ ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 يفو :« كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو ,املاجلو ءاهبسحلو امال

 ىلع حكنت ةأرملا نإ » :لاق ملم ينلا نأ هريغو ىلاعت هللا هجر مسم حيحص

 .« كادي تبرت نيدلا تاذب كيلعف ءاهلامججو ءاملامو «اهنيد

 يبنلا نأ هللا همحر ماسم حيحص يف الف ءاهسفن ىلإ ةريبكلا بطخت اهنوك امأو

 . اهبطخي ةملس مأ ىلإ لسرأ ميل

 حر لس دنع ساغ حنا قيدحتلق هاها لا لوضح ولا نک انو

 ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» :هريغو ىلاعت هللا

 .هوحن ةشئاعو ةريره يلأ ثيدح نم ا(مهريغو نيحيحصلا يفو .« اهتامص اهنذإو
 نأ ر: سابعا عيد نم ىطق راذلاووةجلاف' نباو :ذواد وبار «دحأ رخو
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 .ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف ا هللا: لوښو تا اركي ةيراج
 ثيدح نم هوحن يورو .تاقث هدانسإ لاجرو : ظفاحلا لاق . ؛ يلو ينلا اهريخف

 نبا جرخأو , يئاسنلا ًاضيأ هجرخأ ةشئاع ثيدح نمو , يئاسنلا هجرخأ . رباج

 للم هللا لوسر ىلإ ةاتف تءاج » :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللادبع نع ةجام

 : اهيلإ رمألا لعجف ؛ لاق ,هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا ينجوز يأ نإ :تلاقف
  ءابآلا ىلإ سيل نأ ءاسنلا مّلعأ نأ تدرأ نكلو .يلأ عنص ام تزجأ دق :تلاقف
 ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ هجرخأو .حيحصلا لاجر هلاجرو .؛ ءيش رمألا نم
 . ةشئاع نع ةديرب نبا

 ثاللثو : لاق ميم ينلا نأ يذمرتلا دنع ىلع ثيدحلف ,ةءافكلا راىتعا او

 امل تدجو ادا مألاو .ترضح اذإ ةزانجلاو .تتأ اذإ ةالصلا :رخؤت ال

 ءافكأ برعلا » :لاق ميوي يبنلا نأ رمع نبا ثيدح نم ماحلا ج وا ا وفك

 .«ماجح وأ كئاح الإ .لجرل لجرو . يحل يحو «ةليبقل ةليبق . ضعبل مهصعب
 ظافحلا ركذو .هل لصأ ال بذك هنإ : متاح وبأ لاقو .لوهجم لجر هدانسإ يفو

 لبج نب ذاعم نع ىرخأ قيرط نم هدنسم يف رازبلا هاور كولا هنأ
 نع ينغيو .نوجلا لأ نب ناهلس هيفو «« ضعبل ءافكأ اهضعب برعلا» :
 ةيلهاجلا يف  مهرايخ » : يي وسو وج

 متاح يلأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو .«اوهقف اذإ مالسإلا يف ٩ مهرايخ

 نإ «هوحکنأف هقلخو هنيد نوضرت نم ماتأ اذإ :٠ هَ هللا لوسر لاق :لاق يفزملا
 اذإ :لاق ؟هيف ناك نإ وأ :اولاق .ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت ال
 . يذمرتلا هنسح دقو .«تارم ثالث هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مءاج
 نم الإ باسحألا تاوذ جوزت نعنمأل » :لاق هنأ رمع نع ينطقرادلا جرخأو
 .« ءافكألا

 هللا همحر يراخبلا حيحص يف الف .اهيلو ىلإ بطخت ةريغصلا نوك امأو

 .؟ رايخ باوصلا لعلو مهرايخ لصألا يف اذكه (؟)و(١)
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 ركب يأ ىلإ اهنع هللا يضر ةشئاع بطخ يلب يبنلا نأ » ةورع نع هريغو ىلاعت

 .( هنع هللا يصر

 .ةحيحصلا ثيداحألا نم مدقت الف « اهتامص ركبلا اضر نوك امأو

 اهجوز نأ » :سيق تنب ةمطاف ثيدحلف .ةدعلا يف ةبطخلا مرحت اهنوك امأو
 هللا لوسر اهل لاقو ,هققن الو ىنكس لو هللا لوسر اهل لعجي ماف .ًاثالث اهقلط

 هللا هجر ماسم حيحص يف وهو .ثيدحلا « هتنذاف ينينذآف تللح اذإ : هيَ

 : ىلاعت هلوق ريسفت يف اهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخبلا جرخأو .هريغو
 ديرأ يفإ لوقي » :لاق [ ۲۳۵ :ةرقبلا ]1 © ءاّسنلا ةّيطخ نِم هب متصّرَع ميف

 يلع نب دمه نع ينطقرادلا جرخأو «« ةحلاص ةأرما يل رسي هنأ تددولو جيوزتلا

 :لاقف « .ةملس يبأ نم ةميأ يهو ةملس ] مأ ىلع وع هللا لوسر لخد هنأ ؛رقابلا

 كلت تناكو ىموق نم ىعضومو هقلخ نم هتريخو هللا لوسر ينأ تملع دقل»

 مكحلا اذهب دارملا نأ عا قفتاو : حتفلا يف لاق . عطقنم ثيدحلاو . « هتبطخ

 فقو نم اذكو «نئابلا قالطلا نم ةدتعملا يف اوفلتخاو .اهجوز اهنع تام نم

 . اهيف ةبطخلاب اه ضرعي نأ دحأل زوجي ال يعفاشلا لاقف ؛ ةيعجرلا امأو . اهحاكن

 ؛ لوألا يف حابم ضي تل ل ررصتلا نأ لصاحلاو

 . نئابلا يف هيف فلتخم «ةريخألا يف مارح

 لع هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع ثيدحلف « ةبطخلا ىلع ةبطخلا نم عنملا امأو

 بطخي الو ,هيخأ عيب ىلع عاتبي ن نمؤملل لحي الف ,نمؤملا وخأ نمؤملا » :لاق

 جرخاو .هريغو ىلاعت هللا هحر ماسم حيحص يف وهو «« رذي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع

 قح هيخا ةبطخ ىلع لجرلا بطخي الو :ةريره يلأ ثيدح نم هريغو يراخبلا
 ىلع لجرلا بطخي الو :رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ جرخأو . «كرتي وأ حكني

 كلذ مرحت ىلإ بهذ دقو .«هل نذأي وأ هلبق بطاخلا كرتي ىتح « لجرلا :ةبطب

 .“ ورا

 . يئاسنلاو دمحأ دنع ةريغملا ثيدحلف «ةبوطخملا ىلإ رظنلا زوجي هنوك امأو
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 نم ةأرما بطخ هنأ هححصو نابح نباو ,يمرادلاو «يذمرتلاو «ةجام نباو

 « اكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا» : ميلر هللا لوسر لاقف « راصنألا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ ثيدح نم ىلاعت هللا هحر ماسم جرخأو . ثيدحلا

 لاقف .راصنألا نم ةأرما جوزت هنأ هربخأف لجر هاتأو يلب ينلا دنع تنك

 يف نإف ءاهيلإ رظناف بهذاف :لاق ءال :لاق ؟ اهيلإ ترظنأ » : وب هللا لوسر
 . ثيداحأ بابلا يفو . « ًائيش راصنألا نيعأ

 «دواد يبأو .دمحأ دنع «ىسوم يبأ ثيدحلف «يلوب الإ حاكن ال هنوك امأو

 ال , :لاق ميلو ينلا نع هاححصو اح لاو ,نابح نباو «يذمرتلاو ,ةجام نباو

 يذمرتلاو « ةجام ن نباو ,دواد يبأو , دمحأ دنع ةشئاع ثيدحو . « يلوب الإ حاكن

 تحكن ةأرما اميأ » :لاق يلو ينلا نأ ةناوع يلأو ماحلاو ,نابح نباو «هنسحو

 اهلف اهب لخد ناف « لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب
 يفو .«هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهجرف نم لحتسا امب رهملا

 ,ةشئاع يلو ينلا جاوزأ نع هيف ةياورلا تحص دقو : احلا لاق . ثيداحأ بابلا

 دنع يلولاو .2) ًايباحص نيثالث مامت درس مث .شحج تنب بنيزو «ةملس مأو
 نم ماحرألا يود نأ ةفينح يأ نع يورو . ةصعلا نم برقالا وه روهمجلا

 ,ةانلوألا

 يقهيبلاو ينطقرادلا دنع نيصح نب نارمع ثيدحلف « نيدهاشلا رابتعا امأو

 يلوب الإ حاكن ال » :لاق رع يبنلا نع ,هللادبع هنبا ةياور يف دمحأو « للعلا يف
 ينطقرادلا جرخأو . كورتم وه زرحم نب هللادبع هدانسإ يفو .« لدع يدهاشو

 يلوب الإ حاكن ال » : لم هللا لوسر لاق ؛تلاق ةشئاع ثيدح نم يقهيبلاو

 فص داو 0 لو ل قم لو ناف رجا دا لع ىلا
 ياللا اياغبلا » : لاق 4 يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرخأو

 درو امو ثيداحألا اذهو .هفقو يذمرتلا ححصو . .( ةنس ريغب نهسفنأ نحكني



 . روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو .ًاضعب اهضعب يوقي اهانعم يف

 نأ نهولضْعت الف :ىلاعت هلوقلف ؛ماسملا ريغو لضاعلا يلولا ءانثتسا امأو

 نايفس يأ تنب ةبيبح مأ لوب هجوزتلو [ ۲۳۲ :ةرقبلا ] 4 َنُهَجاَوْرَأ َنْدِكْني

 . دقعلا لاح ًارفاك ناك امل اهيلو ريغ نم

 ؛نيتهجلا نم ًادحاو ليكولا ناك ولو حاكنلا دقعل ليكوتلا زاوج امأو

 :لجرل لاق ُب يبنلا نأ دواد يلأ دنع رماع نب ةبقع ثيدحلف

 نأ نيضرتأ» : :ةأرملل لاقو معن: لاق ؟ةنالف كجوزأ نأ ىضرتأ

 ىلإ تا دقو ثيدحلا « همححاص اره دحأ جوزف ۰ معن :تلاق ؟انالف كجوزأ

 , ةفينح وبأو .كلامو «يروثلاو «ةعيبرو «يعازوألا ماعلا لهأ نم ةعاج كلذ

 رصانلا نع رحبلا ف ىكحو «روث وبأو «ةيوداملاو «ثيللاو ,هباحصأ رثكأو

 اهيلول ةأرمل تلاق ول كلام نعو حتفلا يف لاق .زوجي ال هنأ رفزو يعفاشلاو

 نيع ماعت مل ولو كلذ اهمزل «راتخا نمب وأ ءهسفن اهجوزف تيأر نمي ينجوز

 هقفاوو «هنم دعقأ وأ هلثم رخآ يلو وأ ناطلسلا هجوزي : يعفاشلا لاقو .جوزلا

 ظ ظ .رفز

 ما ليلعتلاو نص دفا ماجي نأ كابو
 ىلع بجيو .راغشلا كلذكو ؛مارح ليلحتلاو ‹خوسنم ةعتملا حاكنو

 ىلع مرحيو , ًالالح مرحي وأ ًامارح لحي .نأ الإ ,ةأرملا طرشب ءافولا جوزلا

 .هميرحتب نآرقلا حرص نمو «سكعلاو ةكرشم وأ ةيناز حكني.نأ لجرلا
 ىلع داز امو ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلاو «بسنلاك عاضرلاو
 هحاكنف هديس نذإ ربغب دبعلا جوزت اذإو .دبعلاو 2 حابملا ددعلا

 زوجيو ءاهجوز يف تريخو اهسفن رمأ تكلم ةمألا تقتع اذإو «لطاب
 قفاويام اولمسأ اذإ رافكلا ةحكنأ نم رقيو «بيعلاب حاكنلا خسف

 مو ماسا نإف «ةدعلا ببتو ؛حاكنلا خسفنا نيجوزلا دحأ ماسا اذإو .عرشلا '
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 . كلذ اراتخا اذإ ةدملا تلاط ولو لوألا اههحاكن ىلع اناك ةأرملا جوزتت

 hy e TS امأ :لوقا
 يف الو [ ۲١ : ءاسنلا ] (نّمَروُجَأ نُهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف :نآرقلا هب

 انعم سيل يلو ينلا عم وزغن انك » :لاق دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا
 نأ دعب انل صخر مث «كلذ نع هيَ للا لوسر اناهنف ؟يصتخ الأ انلقف ؛ ءاسن
 ثيدح نم خسنلا تبثو .ثيداحأ بابلا يفو .« لجأ ىلإ بوثلاب ةأرملا حكنن

 حتف يلو يلا عم ازغ هنأ » ينهجلا ةربس ثيدح نم هريغو ماسم جرخأف ؛ ةعامج

 اهمرح ىتح جرخي ماف :لاق ..  ءاسنلا ةعتم يف مب هللا لوسر مهل نذأف ؛ةكم

 .«ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح هللا نإو» : : هثيدح نم ظفل ينو . موب هللا لوسر

 تلزن ىتح مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك امنإ » :سابع نبا نع يذمرتلا جرخأو
 ينو .0[ ٠١ :جراعملا ] # َمهِناَمْيَأ تكلم ام وأ هجاوزأ ىَلَع الإ : ةيآلا هذه
 . ءاسنلا ةعتم نع ىمن ٠ : هيَ ينلا نأ هنع هللا يضر يلع ثيدح نم نيحيحصلا
 تيفوتسا دقو ؛ ليوط فالخلاو .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو . .( ربيخ موي

 اذه يف ةجحلا يه ةمايقلا موي ىلإ اهميرحت ىور نم ةياورو .ىقتنملا حرش يف كلذ
 ( .بابلا

 يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ دنع دوعسم نبا ثيدحلف .ليلحتلا ميرحت امأو

 نبا ًاضيأ هححصو «« هل لّلحملاو لّلحملا لزب هللا لوسر نعل » :لاق هححصو
 ةثلاث قيرطو «قازرلا دبع اهجرخأ ىرخأ قيرط هلو .ديعلا قيقد نباو «ناطقلا
 يذمرتلاو «ةجام نباو  دواد وبأو , دمحأ جرخأو .هدنسم يف ااا
 ثيدح نم ماحلاو ةجام نبا جرخأو .هلثم ىلع ثيدح نم نكسلا نبا هححضو
 : اولاق ؟ راعتسملا سيتلاب مربخأ الأ : مْ هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع
 هدانسإ يفو .« هل لّلحملاو ,لّلحملا هللا نعل «للحملا وه :لاق . هللا لوسر اي ىلب
 «يقهيبلاو .دمحأ جرخأو .لاسرإلاب لعأ دقو ,فيعض وهو ناثع نب ی

 هنسحو هوجن ةريره لأ ثيدح نم للعلا يف يذمرتلاو « متاح يبأ نباو « رازبلاو
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 نودعي اوناك مهنأ رمع ثيدح نم طسوألا يف يناربطلاو ماحلا جرخأو . يراخبلا

 ا . هوم هللا لوسر دهع يف ًاحاافس للحتلا
 ا as امأو

 ثيدح نم هللا همحر ماسم جرخأو . راغشلا نع ىهن يلو هللا لوسر نأ |هريغو

 لجرلا لوقي نأ :راغشلاو « راغشلا نع وع هللا لوسر ىمن» :لاق ةريره يبأ

 . يتخأ كجوزأ نأ ىلع كتخأ ينجوز وأ . يتنبا كجوزا نأ ىلع كتنبا ينجوز

 يف راغش ال» :لاق يلوي ينلا نأ رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ ماسم جرخأو

 حاكن نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ربلا دبع نبا لاق .ثيداحأ بابلا يفو .«مالسإلا
 : ىعفاشلا لاق .نالطبلا ىلع روهمجلاو « هتحص يف اوفلتخا نكلو « زوجي ال راغشلا

 7 اهنم ةدحاو لكلو زئاج : ةفينح وبأ لاقو . ةعتملا حاكنك لطاب حاكنلا اذه

 :لاق رماع نب ةبقع ثيدحلف «ةأرملا طرشب ءافولا جوزلا ىلع بجي هنوك امأو

 وهو ؛ جورفلا هب متللحتسا ام هب ىفوي نأ طورشلا قحأ » : إب هللا لوسر لاق

 | .اهريغو نيحيحصلا يف

 درو امك ؛هب ءافولا لحي الف «لالحلا مرحيو «مارحلا لحي يذلا طرشلا امأو

 يف ةريره يأ ثيدحك رومأ طارتشا نع يهنلا تبث دقو .ليلدلا كلذب

 وأ ؛هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ ىبن يوب ينلا نأ : امه ريغو نيحيحصلا

 ١ امنإف ءاهتفحص يف ام أفكتل ءاهتخأ قالط ةأرملا لأست الو «هعیب ىلع عيبب

 الو: لاق ي ينلا نأ رمع نب هللادبع ثيدح نم دمحأ جرخأو . ( هللا اهقزر

 ( .« ىرخأ قالطب ةأرملا حكني نأ لحي

 0 «سكعلاو ةكرشم وأ ةيناز حكني نأ لجرلا ىلع مرحي هنوك امأو

 نب هللادبع ثيدح نم طسوألاو ريبكلا يف ياربطلاو .تاقث هلاجر دانساب دما

 ما ال لاقي ةأرما يف هيوم هللا لوسر نذأتسا نيملسملا نم ًالجر نأ ورمع

 .« اهل بتك ام اهل امنإف ١ نيحيحصلا يف ظوفحملا : لوقأ )۱)
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 : يبنلا هيلع ًأرقف ؛ هيلع قفنت نأ هل طرتشتو « حفاست تناك لوزهم

 ءدواد وبأ جرخأو [۴ :رونلا] كرم وأ نار الإ اهحِكْنَي آل ٌةَيِناَرلاو»
 يونغلا دئرم يأ نب دثرم نأ رمع نبا ثيدح نم هنسحو «يذمرتلاو « يئاسنلاو

 . هتقيدص تناكو «« قانع » اهل لاقي يغب ةكمب ناكو ؛ةكمب ىراسألا لمحي ناك

 ؛ينع تكسف » :لاق ؟ًاقانع حكنأ هللا لوسر اي :تلقف هيَ ينلا تئجف ؛لاق
 لع اهأرقو يناعدف ؛ (كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو# ةيآلا تلزنف
 رھ یا تدع نم تا ةلاجر دانساب دواد وبأ جرخأو .« اهحكنت ال :لاقو

 نبا جرخأو ٠« هلثم الإ حكني ال دولجملا ينازلا » : لب هللا لوسر لاق :لاق

 ةجح دهش هنأ ؛صوحألا نب ورمع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو .ةجام

 يف اوصوتسا » :لاق مث ظعوو ركذو ؛ هيلع ىنثأو هللا دمحف لل ينلا عم عادولا
 نأ الإ ؛كلذ ريغ ًائيش نهنم نوكلمت سيل «ناوع ك دنع نه اغنإف ؛ ًاريخ ءاسنلا

 ريغ ابرض نهوبرضاو « عجاضملا يف نهورجهاف نلعف نإف « ةنيبم ةشحافب نيتاي
 نم يئاسنلاو دواد وبأ جرخاو .« ًاليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف «حربم

 نإ :لاقف « ل ينلا ىلإ لجر ءاج » :لاق اههنع هللا يضر سابع نبا ثيدح
 لاق .يبفن اهعبتت نأ فاخأ :لاق ءاهبرغ :لاق !سمال دي عنمت ال يتأرما
 لاق امنإو «حيحصلا يف مهب جتحم هدانسإ لاجر يرذنملا لاق .« اهب عتمتساف
 ةيآلا كلذ :ديفت' اك ةأرملا نود لجرلاب ضتخي ال مكحلا اذه نأل سكعلاو
 وأ ناز الإ اهحِكْنَي آل ٌةيناَرلاو ةكرشُم ْوأ َةيِناَر الإ حكت آل يناّزلا# : ةيركلا

 .[ 7 : رونلا ] €كرشم

 كَ تمرح 9 :ىلاعت هلوقل هميرحتب نآرقلا حرص نم مرحي هنوك امأو
 . كلذ َءاَرَو ام َلِحأوط :لاق م ءهرخآ ىلإ [ 57 : ءاسنلا ]
 نأ (هريغو نيحيحصلا يف سابع نبا ثيدحلف «بسنلاك عاضرلا نوك امأو (

 نم » :ظفل يفو .«محرلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لاق رب ينل
 نم:مرحي ام عاضرلا نم مرحي » :اعوفرم ةشئاع ثيدح نم اضيا امهيفو « بسنلا

 هللا لوسر لاق :لاق ىلع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو دمحأ جرخأو ««ةدالولا
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 : ماعلا لهأ لاق .«بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مّرح هللا نإ » : هيلي

 .ةمعلاو تنبلاو «نآرقلا صنب تخألاو «مألا :عبس عاضرلا نم تامرحملاو

 نمرحيف «بسنلا نم نمرحي ءالؤه نأل تخألا تنبو ,خألا تنبو «ةلاخلاو

 دقو [؟ ؟ راهصلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي له فالخلا عقو دقو «عاضرلا نم

 . ىدهلا يف هحور هللا سدق عقلا نبا كلذ يف مالكلا ققح ع

 يف ةريره يأ ثيدحلف ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي هنوك امأو

 وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ مي هللا لوسر ىبن » :لاق اهريغو نيحيحصلا
 .« اهتلاخو ةأرملا نيبو « اهتمعو ةأرملا نيب عمجي نأ ىبن » : امل ظفل يفو .« اهتلاخ

 ءملعلا لها ةماع نع كلذ نم عنملا يذمرتلا ىكح دقو .ثيداحأ بابلا يفو

 كلذ عنم يف لعأ تسل :رذنملا نبا لاق .كلذ يف ًافالتخا مهنيب ماعن ال :لاقو

 . ربلا دبع نباو « يبطرقلاو « يعفاشلا اضيأ عامجإلا ىكح دقو . مويلا افالتخا

 :لاق ثراحلا نب: سيق ثيدحلف «حابملا ددعلا ىلع داز ام ميرحت امأو

 . رتخا لاقف هل كلذ تركذف هب ينلا تيتأف «ةوسن نامت يدنعو تملا

 اف غ رور ا هاا
 الإ هل سيل : ربلا دبع نبا لاقو .ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض دقو « لليل ينأ

 هدنعو ماسأ نميف يقأبس ام هديؤيو ,حيحص هجو نم تأي ملو «دحاو كيد

 : ءاسنلا ] © َعاَبَرَو تالو ينم :ىلاعت هلوقب لالدتسالا امأو . عبرأ نم رثكأ

 ال هنإ ؛ليق دقو .ءافشلا ةيشاح يفو ,ىقتنملا حرش يف هتحضوأ ام هيفف [*

 ظ . كلانه هتحضوأ ابك رظن هيفو عبرألا ىلع ةدايزلا رحت يف فالخ

 عمجأ هنأ ةبيش يلأ نباو ,يقهيبلا ىكح دقف «دبعلل لحي يذلا ددعلا امأو

 ةباحصلا عامجإ ىكح كلذكو . نيتنثا نم رثكأ دبعلا حكني ال هنأ ىلع ةباحصلا

 قلطيو ؛ نيتأرما دبعلا حكني :لاق هنأ رمع نع ينطقرادلا ىورو .يعفاشلا

 عامجإ لاق نمف .ةدعلا باب يف ةدعلاو .ةمألا قالط يف درو ام يتأبسو .نيتقيلطت

 زوحي ام دبعلل زاجا ,مهعامجإ ةجحب لقي مل نمو . مهعامجإ هافك ؛ةجح ةباحصلا

 . ءافشلا ةيشاح لوأ يف عاجإلا مكح تحضوأ دقو «ددعلا نم رحلل
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 دنع رباج ثيدحلف .هديس نذإ ریعب جوزت اذإ دبعلا حاكن نالطب ااو

 لاق : لاق هاححصو مياحلاو «نابح نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد يلأو ءدمجأ

 نبا ًاضيأ هجرخأو .« رهاع وهف هدّيس نذإ ريغب جوزت نم ١ : هللا لوسر
 هجرخأو . رباج نع وه امنإ حصي ال :يذمرتلا لاق . رمع نبا ثيدح نم ةجام

 .فيعض وهو ىلع نب لدنم هدانسإ يفو .ًاضيأ رمع نبا ثيدح نم دواد وبأ
 نإ : كلام لاقو .روهمجلا هالوم نذإ ريغب دبعلا دقع ةحص مدع ىلإ بهذ دقو
 نم ةياور يفو .لطاب انزلاو .ينازلا رهاعلا نأب درو ؛هخسف هديسلو « ذفان دقعلا

 لقا ظني راج يدع
 ثيدحلف ءاهجوز يف تريخو ءاهسفن رمأ تكلم تقتع اذإ ةمألا نوك .امأو

 .ًادبع اهجوز ناكو لب ينلا اهرّبخ ةريرب نأ هريغو ماسم حيحص يف ةشئاع
 ثيدح يفو .اهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم يراخبلا حيحص يف اذكو
 تفلتخا دقو .ًارح ناك ةريرب جوز نأ ننسلا لهأو دمحأ دنع ةشئاعل رخآ
 . ًارح جوزلا ناك اذإ رايخلا توبث يف ملعلا لهأ فلتخا دقو كلذ ى تانا رول
 عقو دقو . ةءافكلا مدع خسفلا يف ةلعلا اولعجو تبثي هر ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذف
 اذه ناف « يراتخاف كسفن تكلم :٠ :ةريربل لاق لِي ينلا نأ تاياورلا ضعب يف
 . دبعلاو رحلا نيب قرف ال هنأ ديفي

 نب ديز وأ ديز نب بعك ثيدحلف «بیعلاب حاكنلا خسف زوجي هنوك امأو
 عضوو اهيلع لخد الف الف ءرافغ ينب نم ةأرما جوزت لوب هللا لوسر نأ :تبعک
 يذخ : لاق مث ,شارفلا نع زاحناف « ًاضايب اهحشكب رصبأ شارفلا ىلع دعقو هبوث

 ا ئيش اهاتآ امم ذخأي ملو «كبايث كيلع
 . كردتسملا يف ماحلا ةرجع نب بعك ثيدح نم هجرخأو ؛ يقهيبلاو . يدع

 ثيدحلا يفو «رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو «بطلا يف معن وبأ هجرخأو

 «يعفاشلاو , روصنم نب ديعسو « ينطقرادلاو .أطوملا يف كلام ىورو .بارطضا
 وأ ماذج وا ثوتح ايه اخو ا رغةأرفا :«lei : لاق هنأ رمع نع ةبيش يل نباو

 هدانسإ لاجرو . ( هّرغ نم ىلع لجرلا قادصو ؛ اهنم باصأ امب اهرهم اهلف ص
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 لهأ نم روهمجلا بهذ دقو .روصنم نب ديعس دنع يلع نع بابلا يفو .تاقث

 نع يورو «كلذ ليصافت يف اوفلتخا نإو بويعلاب خسفي حاكنلا نأ ىلإ ماع

 .ةروكذملا ؛ةثالثلا بويعلاب الإ ءاسنلا درت ال اهنأ سابع نباو «رمعو ؛ ىلع

 درت بيع لكب درت ةأرملا نأ ىلإ معلا لهأ ضعب بهذو . جرفلا يف ءادلا ا

 ىدملا يف هل جتحاو «ىلاعت هللا هجر مقل نبا هحجرو . عيبلا يف ةيراجلا هب

 بجلابو « ةثالثلا كلتب جوزلا درت ةأرملا نأ ىلإ ضعبلا بهذو . عيبلا ىلع سايقلاب

 . ليوط ثحبلا اذه يف فالخلاو .ةنعلاو

 ثيدحلف «عرشلا قباطي ام اوملسأ اذإ رافكلا د نم رقي هنوك امأو

 ‹ ينطقرادلاو « يعفاشلاو « ننسلا لهأو , دمحأ دنع «هيبأ نع «زوريف نب كاحضلا

 و يدنعو تملسأ 0 E نا و کک هنيحيو 7

 يفقتثلا ناليغ ماسأ ل نع هححصو ا ‹يذمرتلاو

 نهنم راتخي نأ لوم هللا لوسر هرمأف هعم نملسأف ةيلهاجلا يف ةوسن رشع هتحتو

 . يراخبلا لاق اك رمع لوق وه امنإ هنم تباثلا نأب ثيدحلا لعأ دقو « ًاعبرأ

 ثيدحلف ؛ةدعلا تبجوو حاكنلا خسفنا نيجوزلا دحأ ماسأ اذإ هنوك امأو

 بطخت مل برحلا لهأ نم ةأرملا ترجاه اذإ ناك , : : لاق يراخبلا دنع سابع نبا

 ١ حكنت نأ لبق اهجوز ءاج نإو «حاکنلا اه لح ترهط اداف . رهطتو ضيحت ىتح

 أروع" نأ انغلبي-ملو : لاق هنأ يرهزلا نع أطوملا يف كلام جرخأو «« هيلإ تدر

 اهترجه تقرف الإ برحلا رادب مقم رفاك اهجوزو هلوسر ىلإو هللا ىلإ ترجاه

 . اتدع يضقنت نأ لبق ًارجاهم اهجوز م دقي نأ الإ ءاهجوز نيبو اهنيب'

 تلاط ولو لوألا |ههحاكن ىلع نانوكي هتأرما جوزتت مو ماسأ نم نوك امأو

 احلا هححصو دواد يلأو «دحأ دنع سابع نبا ثيدحلف كلذ ازاتخا اذإ ةدملا

 نيتنس دعب لوألا اهحاكنب اهجوز صاعلا يبأ ىلع بنيز هتنبا در يلو يبلا نأ

 ثدحي ملو :يذمرتلل ظفل يفو . ًاقادص ثدحي و : : ظفل يفو ًائيش ثدحي مو
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 نباو «يذمرتلا جرخأو .سأب هدانسإب سيل نسح ثيدح اذه :لاقو .ًاحاكن
 ديدج رهمب صاعلا يلأ ىلع اهّدر يلو ينلا نأ ورمع نبا ثيدح نم ةجام

 سابع نبا ثيدحو . فيعص وهو ةاطرأ نب جاجحلا هدانسإ فو . ديدج حاكنو

 سابع نبا ثيدح هيلع لد ام ىلإ بهذ دقو .ظافحلا كلذب حرص اك حصأ

 ال هنأ ىلع عامجإلا نم ربلا دبع نبا هلقن اك ال «مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامج
 يف درو امو سابع نبا ثيدح لعج نم عنام الو «ةدعلا ءاضقنا دعب دقعلا ىقبي
 جوزلل لحت ملو دقعلا بهذ دقف تضقنا اذإ ةدعلا نأ نم درو امل اصصخ هانعم

 .ديدج دقعب الإ

 هيف ةالاغملا ةهاركو رهملا بوجو نايب يف

 وأ «ديدح نم ًاتاخ ولو حصيو «هيف ةالاغملا هركتو «بجاو رهملاو
 اذإ اهئاسن رهم اهلف .ًاقادص امل مسي مو ةأرما جوزت نمو .نآرق ملعت

 ناسحإ هيلعو .لوخدلا لبق رهملا نم ءيش ميدقت بحتسيو اهب لخد
 يف نهنيب لدع . ًادعاضف ناتجوز هل تناك نمو . ةعاطلا اهيلعو ؛ةرشعلا
 بهت نأ ةأرمللو ,نهنيب عرقأ رفاس اذاو ؛هيلإ ةجاحلا وعدت امو مسقلا
 ًاعبس ركبلا ةديدجلا دنع مقيو ءاهطاقسإ ىلع جوزلا حلاصت وأ ءاهتبون

 -© . اهربد يف ةأرملا نايتإ الو .لزعلا زوجي الو .ًاثالث بيثلاو

 . ًالصأ رهم نودب ًاحاكن غوسي مل هيوم هنألف ؛ ًابجاو رهملا نوك امأ :لرقأ

 :هلوقو [ < :ءاسنلا] «ةلخن نهتاقدص ءاَسْنلا اوتآو# :زيزعلا باتكلا يفو

 نّموُحِكْنَت نأ ْمُكْيَلَع حاج الو :ىلاعت لاقو .ةيآلا [؟١ : ءاسنلا ]  ضْعَ
 . «يئاسنلاو «دواد وبأ جرخأ دقو .[ ٠١ :ةنحتمملا ] « هروجأ نهومتيتا اذإ
 لخدي نأ ًايلع عنم يلو ينلا نأ » :سابع نبا ثيدح نم هححصو مكاحلاو
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 ؟ ةيمطحلا كعرد نيأف : لاق ء ءىش يدنع ام :لاق الو ءًائيش اهيطعي ىتح ةمطافب

 بوجو ىلع ةلدألا مظعأ نم ًابيرق يتآلا دعس نب لهس ثيدحو .« اهايإ هاطعأف

 . رهملا

 نأ طسوألا يف يناربطلا دنعو .ةشئاع ثيدحلف ؛ روهملا يف ةالاغملا ةهارك امأو

 هدانسإ ينو .«ةنؤم هرسيأ .ةكرب حاكنلا مظعأ نإ » :لاق يلوم هللا لوس

 : لاقف يب ينلا ىلإ لجر ءاج ١ : :لاق ةريره يأ نع سم حيحص يفو .فعض

 يف نإف ؟ اهيلإ ترظن له : وب يبنلا هل لاقف « راصنألا نم ةأرما تجوزت يفإ

 ىلع :لاق ؟اهتجوزت ك ىلع :لاق ءاهيلإ ترظن دق لاق ءًائيش راصنألا نويع

 ضرع نم ةضفلا نوتحنت امنأك !قاوأ عبرأ ىلع : وب ينلا هل لاقف ؛قاوأ عبرأ

 ؛هنم بيصت ثعب يف كثعبن نأ ىسع نكلو ؛ كيطعن ام اندنع ام ؛لبجلا اذه

 دواد وبأ جرخأو ‹« مهيف لجرلا كلذ ثعب . سبع ينب ىلإ اثعب ثعبف لاق

 ريخ ١ : لوب هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم هححصو مكاخلاو

 ةرشع يتنثا هجاوزأل للو ينلا قادص ناك هنأ » : ةشئاع نعو .«هرسيأ قادصلا

 .هريغو ماسم حيحص يف وهو ًافصن يأ ًاشنو .« ةيقوأ

 هجرخأ الف ؛نآرق ميلعت وأ ؛ ديدح نم ًامتاخ ولو ؛ ريسيلاب حصي هنوك امأو
 نم ةارما نا ؛ةعيبر نب رماع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو «ةجام نباو . دمحأ

 كسفن نع تيضرأ » : لوب هللا لوسر لاقف «نيلعن ىلع تجوزت ةرازف ينب

 ثیدح نم دواد وبأو .دجأ جرخأو . ١ هزاجأف ؛ معن :تلاق !نيلعنب كلامو

 هيدي ءلم ًاقادص ةأرما ىطعأ ًالجر نأ ول » :لاق يب هللا لوسر نأ رباج

 يلأل ثيدح نم ينطقرادلا جرخأو .فعض هدانسإ يفو « ًالالح هل تناك ًاماعط

 ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يفو .« كارأ نم كاوس ىلع ولو » : رهملا يف ديعس

 تبهو دق ينإ هللا لوسر اي لاقف ةأرما هتءاج لَم ينلا نأ: : : دعس نب لهس

 م نإ اهينجوز هللا لوسر اي لاقف لجر ماقف :ًاليوط ًامايق تماقف ؛كل يسفن

  ؟هايإ اهقدصت ءيش نم كدنع له : يلب هللا لوسر لاقف ؛ةجاح اهب كل نكي
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 رازإ ال تسلج كرازإ اهتيطعأ نإ ملر ينلا لاقف «يرازإ الإ يدنع ام : لاق
 ءديدح نم ًاتاخ ولو سمتلا لاق ؛ًائيش دجأ ام :لاقف ءائيش سمتلاف «كل

 معن :لاق ! ءيش نآرقلا نم كعم له : هيي يبنلا لاقف ءائيش دجي ملف سمتلاف

 مب اهكتجوز دق : لر يلا هل لاقف .اهاّمس روسل ءاذك ةروسو اذك ةروس
 ةع نه لقأ هم الو.:فيدح نكد ام. ضاع الو نارا نم: كغم
 .ديبع نب رشبم هدائسإ 2 نأل «رباج ثيدح نم ينطقرادلا دنع .« مهارد

 | ( .نافيعض اهو ةاطرأ نب جاجحو

 ثيدحلف ؛ اهئاسن رهم اهلف اقادص اهل مسي ملو ةأرما جوزت نم نوک امأو

 نباو «يذمرتلا هححصو « يقهيبلاو «كاحلاو «ننسلا لهأو .دمحأ دنع ةمقلع
 لو اهنع تام مث لجر اهجوزت ةأرما يف دوعسم نبا ينعي هللادبع يتأ » :لاق نابح

 لثم اه ىرأ :لاقف هيلإ اوفلتخاف :لاق ءاہب لخد نكي ملو ,ًاقادص ال ضرفي

 يبنلا نأ » يعجشألا نانس نب لقعم دهشف .ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهو اهئاسن رهم

 .« ىضق ام لثمب قشاو ةنبا عورب يف ىضق ميل

 سابع نبا ثيدحلف ؛لوخدلا لبق رهملا نم ءيش ميدقت بحتسي هنوك امأو
 ينرمأ ١ :تلاق ةشئاع ثيدح نم ةجام نباو «دواد وبأ جرخأو .ًابيرق مدقتملا
 ضراعي الو .« ًائيش اهيطعي نأ لبق اهجوز ىلع ةأرما لخدأ نأ مي هللا لوسر
 رهملا نم ءىش ةمدقت نأ ىلع لدي هنأ هيف ام ةياغ نإف «سابع نبا ثيدح اذه

 . ةبحتسم اهنوك يفني الو ةبجاو ريغ لوخدلا لبق

 نهورشاعو) :ىلاعت هلوقلف ,ةرشعلا نسح جوزلا ىلع نوك امأو
 نأ » :ةريره يلأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يفو [ ١9 : ءاسنلا ] 4 فوُرْعَلاب
 جوع ىلع اهب تعتمتسا اهتكرت نإو ؛اهتريسك اهميقت تبهذ اذإ علضلاك ةأرملا

 :لاق ًاضيأ هثيدح نم هححصو يذمرتلاو  دمحأ جرخأو « « ءاسنلاب اوصوتساف
 مرابخ مرايخو .ًاقلخ مهنسحأ ًانايإ نينمؤملا لمكأ » : يلب هللا لوسر لاق
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 هللا لوسر لاق ؛تلاق ةشئاع ثيدح نم هححصو يذمرتلا جرخأو .« مهئاسنل

 ..« ىلهأل ؟ ريخ انأو ء هلهأل ك ريخ مريخ ٠ : هيَ

 نهّيَلَع اوب الف ْمُكَنْعَطَأ نإف # : ىلاعت هلوقلف ؛ةعاطلا اهيلع نوك امأو -

 لاق : لاق ةريره يلأ ثيدح نم اهريغو نيحّيحصلا يفو [ 4 : ءاسنلا ] © اليبَس

 تابف ءيجت نأ تبأف هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ » : و هللا لوسر

 هححصو «ننسلا لهأ جرخأو «« حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل ءاهيلع نابضغ
 5 يبنلا عم عادولا طحت نيش لا صوحألا نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا

 نه امنإف ًاريخ ءاسنلاب اوصوتسا » :لاق مث ظعوو ركذو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 نإف ؛ةنّيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ كلذ ريغ ًائيش نهنم نوكلمت متسل ناوع دنع
 الف مكنعطأ نإف ؛حربم ريغ ًابرض نهوبرضاو ؛ عجاضملا يف نهورجهاف نلعف

 امأف ؛ًاقح مكيلع مكئاسنلو .ًاقح مكئاسن نم مكل نإ ؛ًاليبس نهيلع اوغبت
 نمل مكتويب يف نذأي الو «نوهرکت نم مكشارف نئطوي الف مكئاسن ىلع مكقح

 يفو .«نهماعطو نهتوسك يف نهيلإ اونسحت نأ مكيلع نهقحو الأ «نوهركت
 0 .ةريثك ثيداحأ بابلا

 يأ ثيدحلف «ةجاحلا هيلإ وعدت امو ةمسقلا يف تاجوزلا نيب لدعلا امأو
 هدانسإ :لاقو اح لاو «نابح ناو «یمرادلاو ءنيسلا لهأو ءدمحأ دنع ةريره

 هل تناك نم » :لاق يلب ينلا نع يذمرتلا هححصو «نيخيشلا طرش ىلع

 وأ ًاطقاس هيقش دحأ رجب ةمايقلا موي ءاج ,ىرخألا نع اهادحإل ليمي ناتأرما

 ين ةليل لك نعمتجي نكف «هئاسن نيب مسقي لزب هللا لوسر ناك دقو .(ًالئا

 ماحلاو «نابح نباو «ننسلا لهأ جرخأو .حيحصلا يف اك اهيتأي يذلا تيب
 «لدعيف مسقي لرب هللا لوسر ناك » :تلاق ةشئاع ثيدح نم هاححصو
 .« كلمأ الو كلمت ايف ينملت الف كلمأ ايف يمسق اذه مهللا :لوقيو

 نأ » : اهريغو نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدحلف ؛ رفسلا يف نهنيب عارقإلا امأو -

 اهمهس جرخ نهتيأف هجاوزأ نيب عرقأ ًارفس جرخي نأ دارأ اذإ ناك ويم ينلا

 .( اهب جرخ
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 يف ةشئاع ثيدحلف ءاهيلع جوزلا حلاصت وأ اهتبون بهت نأ ةأرملل نوك امأو
 هيوم ينلا ناكو ةشئاعل اهموي تبهو ةعمز تنب ةدوس نأ » : اهريغو نيحيحصلا

 هلوق ريسفت يف ةشئاع نع نيحيحصلا يفو .«ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي

 : ءاسنلا ] «ٌرْيَخ َحْلّصلاو ًاحْلص اَمُهَنْيَب احلصي نأ اَمِهْيَلَع حانج الف # : ىلاعت

 اهقالط ديريف اهنم رثكتسي ال لجرلا دنع نوكت ةأرملا يه » :تلاق [4

 نم لح يف تنأو يريغ جوزت مث ينقلطت الو ينكسمأ هل لوقتف ءاهريغ جوزتو
 .« يل مسقلاو يلع ةقفنلا

 ةملس مأ ثيدحلف < ًاثالث بيثلاو ًاعبس ركبلا ةديدجلا دنع ميقي هنوك امأو

 ةثالث اهدنع ماقأ اهجوزت امل ميلر يبنلا نأ » :هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم دنع

 ىلع ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم » :لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو « مايأ
 .« مسق مث ًاثالث اهدنع ماقأ بيثلا جوزت اذإو ؛مسق مث عبس اهدنع ماقأ بيثلا

 . ثيداحا بابلا يفو

 اولأس مهنأ» ةيدسألا بهو تنب ةماذج ثيدحلف «لزعلا زوجي ال هنوك امأو

 هللا همحر ماسم هجرخأ .« يفخلا دأولا كلذ :لاقف لزعلا نع يوب هللا لوسر

 لزعي نأ لوب هللا لوسر ىهن » :لاق رمع نع ةجام نباو دمحأ جرخأو .هريغو

 قازرلا دبع جرخاو .لاقم هيفو .ةعيط نبا هدانسإ يفو .«اهنذإب الإ ةرحلا نع

 دقو .« اهنذإب الإ ةرحلا لزع نع ىهن » :لاق سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو
 لوسر دهع ىلع لزعن انك » :لاق هريغو ماسم يف رباج ثيدحب زوج نم لدتسا
 معي مل ًارباج نأ هتياغو . انهني ماف كلذ هغلبف ةياور يفو « لزني نآرقلاو يوب هللا

 ىنلا نأ ديعس يلأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ام امأو .هريغ هملع دقو 27 يهنلاب

 دق لجو زع هللا ناف ءاولعفت ال نأ مكيلع ام :لزعلا نع هولأس امل لاق دي

 )١(, لصألا شماه نم ها ةرحلا نذإ مدعب ديقم يهنلا :لوقأ .
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 :لزعلا يف لو هللا لوسر لاق :لاق تاقث هلاجر دانسإب ىئاسنلاو يذمرتلاو

 ماسمو دمحأ جرخأو ,«ردقلا كلذ امناف هرارق ا ف تأ سافل ناو

 نع لزعأ ينإ :لاقف ميلو ينلا ىلإ ءاج ًالجر نأ ديز نب ةماسأ ثيدح نم
 ىلع قفشا لجر يفإ :لاقف ؟ كلذ لعفت مل» : لل هللا لوسر هل لاقف «يتأرما

 ىكح دقو .« مورلاو سراف رض ًاراض ناك ول : مب هللا لوسر لاقف ءاهدلو

 نأب بقعتو ءاهنذإب الإ ةرحلا ةجوزلا نع لزعي ال هنأ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا
 . عاجلا يف ةأرملل قح ال :لوقت ةيعفاشلا

 دعا دنع ةريره نأ ةيدحلف «اهريو.قاةأرملا ناثإ نوح ال هنر اأو
 يف ةأرملا ىتأ نم نوعلم » : يلو هللا لوسر لاق :لاق رازبلاو ننسلا لهأو

 . يذمرتلاو . دمحا جرخاو .هلاح فرعي ال دلخم نب ثراحلا هدانسإ يفو .« اهربد

 وأ « ًاضئاح ىتأ نم » : لاق لب هللا لوسر نا ةريره يأ ثيدح نم دواد وبأو

 هدانسإ يفو .« دم ىلع لزنأ اب رفك دقف ءهقدصف ًانهاك وأ ؛اهربد يف ةأرما

 لاقو .ةريره يلأ نم عامم ةميمت يبأل فرعي ال :يراخبلا لاق .هنع ةميمت وبأ
 ال :رازبلا لاق .مرثألا نب ممكح ًاضيأ هدانسإ يفو ءركنم ثيدح اذه :رازبلا

 ةميزخ ثيدح نم ةجام نباو , دمحأ جرخأو . ءيشب سيلف هب درفت امو هب جتحي
 هدانسإ يفو .«اهربد يف هتأرما لجرلا يتأي نأ ىبن » : للرب ينلا نأ تباث نبا

 ,دمحأ دنع بلاط يأ نب ىلع نع بابلا يفو .لوهجم وهو ةحيحأ نب رمع
 يف ءاسنلا اوتأت ال :لاق هيلي ينلا نأ ةجام نباو «يئاسنلاو «يذمرتلاو

 هيبا نع بيعش نب ورمع نعو .تاقث هدانسإو . نهرابدا يف لاق وأ .« نهزاجعأ

 يه اهربد يف هتأرما يتأي يذلا » : لاق يي ينلا نأ يئاسنلاو دمحأ دنع هدج نع

 ضعب نع يكحو .ًاضعب يوقي اهضعبو ثيداحأ بابلا يفو .« ىرغصلا ةيطوللا
 :ةرقبلا ] © مُتْفَش ىّنأ مُكَتْرَح اوُنَأَف» :ىلاعت هلوقب اولدتساو زاوجلا ماعلا لهأ

 .هطسبل ماقملا عستي ال ليوط ثحبلاو [ ۲۲۳ ٠



 لصف

 يف ةثالث كرتشا اذإو «هبحاص ريغب ههبشب ةربع الو ؛شارفلل دلولاو

 ًاعيج هوعداو دلوب تءاجف هيف مهنم دحاو لك اهكلم رهط يف ةمأ ءطو

 . ةيدلا اثلث نيرخآلل هيلعف ةعرقلاب هقحتسا نمو .مهنيب عرقيف

 يأ ثيدحلف «هبحاص ريغب ههبشب ةربع الو شارفلل دلولا نوك امأ :لوقأ
 شارفلل دلولا » : اوب هللا لوسر لاق :لاق امهريغو نيحيحصلا يف ةريره
 يبأ نب دعس مصتخا» :تلاق ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« رجحلا رهاعللو

 - يخا نبا هللا لوسر اي : دعس لاقف يلم هللا لوسر ىلإ ةعمز نب دبعو صاقو
 :ةعمز نب دبع لاقو «ههبش ىلإ رظنا هنبا هنأ هيف لإ دهع صاقو يلأ نب ةبتع
 ههبش ىلإ لر هللا لوسر رظنف ؛يبأ شارف ىلع دلو « هللا لوسر اي يخأ اذه

 رهاعللو شارفلل دلولا «ةعمز نب دبع اي كل وه ؛لاق «ةبتعب انب ًاهبش ىأرف
 E رع أي هنم يبجتحاو ‹رجحلا

 نباو «دواد وبأو , دمحأ ,هجرخأ الف ,هرخآ ىلإ ةثالث كرتشا اذإ هنوك امأو
 ةثالثب نميلاب وهو ىلع يتأ » :لاق .مقرأ نب ديز ثيدح نم يئاسنلاو «ةجام
 ؛ ال : الاق ؟ دلولاب اذهل نارقتأ :لاقف نينثا لأسف دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو

 اذه نارقتا نينا لأس الك لعجف ال: الاق ؟ دلولاب اذه نارقتا نينثا لأس مت
 هيلع لعجو «ةعرقلا هتباصأ يذلاب دلولا قحلأف مهنيب عرقأف ال :الاق ؟ دلولاب

 هجرخأو .«هذجاون تدب ىتح كحضو هي يبنلل كلذ ركذف ةيدلا يثلث

 دانسإلا يف نأل «لوألا نم دوجأ دانسإب يلع ىلع ًافوقوم دواد وبأو ,يئاسنلا
 ‹ ىلجعلاو « نيعم نبا هقثو دقو .حلجألاب فورعملا يدنكلا هللادبع نب ىبحي لوألا

 يعفاشلاو كلام ًاقلطم ةعرقلاب ذخأ دقو ,ًافعض بجوي ال اب يئاسنلا هفعضو

 ننسلا حرش يف قتعلا باتك يف نالسر نبا مهنع كلذ ىكح .روهمجلاو دمحأو

 .اهنم اذه عضاوم يف اهب لمعلا درو دقو

۲۰ 



 قالطلا باتك

 هيف اهسمي مل رهط يف تناك نمل ًالزاه ولو راتخم فلكم نم زئاج وه
 ىلع هعاقيإ مرحيو .نابتسا دق لمح يف وأ ,هلبق يتلا ةضيحلا يف اهقلط الو

 ةعجر للخ نود نم ةدحاولا قون ام عوقوو هعوقو يفو ةفصلا هذه ريغ
 |  .عرقولا مدع حجارلاو . فالخ

 ءةرهطملا ةنتسلا رتاوتمو زيزعلا باتكلا صنبف «قالطلا زاوج نأ نوفا
 مدع عم هرکی هنكلو . ةعيرشلا تايعطق نم يعطق وهو «نيملسملا عاجإو

 ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو «ةجام نباو «دواد وبأو , دمحأ جرخأ دقو . ةجاحلا

 ام ريغ يف قالطلا اهجوز تلأس ةأرما اأ » : يلب هللا لوسر لاق لاق تاس

 ماحلاو «ةجام نباو «دواد وبأ جرخأو .«ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف فا

 ا ا : لاق لِ ينلا نع ءرمع نبا نع هححصو
 ظ ٠ ٠٠ قالطلا

 ال هركملا قالطو ل ىلإ چ را جال ع تان نا ار امأو

 . اهعضاوم يف ةررقم نيتلأسملا نيتاه ىلع ةلدألاو هل مكح

 نباو «دواد ياو «دمححأ دنع ةريره يآ ثيدحلف «لزاملا عقي هنوك امو

 ثالث » : لوب هللا لوسر لاق :لاق هححصو ماحلاو «هنسحو يذمرتلاو « ةجام

 نمحرلا دبع هدانسإ يفو .«ةعجرلاو « قالطلاو , حاكنلا : دج نهلزهو دج نهدج

 دنع ديبع نب ةلاضف نع بابلا يفو .هيف فلتخم وهو كدزأ نب بيبح نبا

 يفو .« قتعلاو «حاكنلاو « قالطلا : بعللا نهيف زوحي ال ثالث » : و يناربطلا
 هدنسم يف ةماسأ يلأ نب ثراحلا دنع « تماصلا نب ةدابع نعو .ةعيهل نبا هدانسإ

 يأ نعو . عاطقنا هدانسإ يفو .« نبجو دقف ناق نمف » : دازو «هوحنب ًاعوفرم

 وهو قتعأ نمو «زئاج هقالطف بعال وهو قّلط نم » :هعفر قازرلا دبع دنع رذ
 ًاضيأ هدانسإ يفو .« زئاج هحاكنف بعال وهو حكن نمو «زئاج هقتعف بعال

51 



 ًاضيأ هدنع ًاعوفرم رمع نعو .ًاضيأ قازرلا دبع دنع ًافوقوم يلع نعو .عاطقنا
 .اضعب اهضعب يوقي ثيداحألا هذهو

 دنع رمع نبا ثيدحلف .خلا هيف اهسمي مل رهط يف نوكي نأ رابتعا نوك امأو
 يبنلل رمع كلذ ركذف «ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ دمحأو «ننسلا لهأو ماسم
 : لاق هنأ ظفل يفو « ًالماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث اهعجاريلف هرم » :لاقف ب

 اهقلطيلف اهقلطي نأ هل ادب نإف « رهطتف ضيحت مث رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاريل ١

 ةياور يفو . مهريغو نيحيحصلا يف وهو .« هللا رمأ اك ةدعلا كلتف اهسمي نأ لبق

 يف نهوقلطف ءاَسْنلا متقلط اَذإ يبلا اهّيأاي :  يل يبنلا أرق هنأ :حيحصلا يف

 :ةاورلا نيب فالخلا عقوو . ظافلأ ثيدحللو [ ١ : قالطلا ] 4 نهتّدع لبق

 تحضوأ دقو .حجرا اهل نابسحلا مدع ةياورو ؟ال مأ ةقلطلا كلت تبسح له

 .ةريثك ةلدألاو .ليوط فالخلاو ةلقتسم ةلاسر يفو « ىقتنملا حرش يف ةلأسملا هذه

 نم روصنم نب ديعس ىور دقو .كلانه هانركذ امل يعدبلا عوقو مدع حجارلاو

 لوسر لاقف «. ضئاخ يهو هتأرما قلط هنأ رمع نبا نع كلام نب هللادبع قيرط
 ىلإ لصتملا هدنسب ىلحملا يف مزح نبا ىور دقو « ءيش كلذ سيل » : لو هللا

 هدانسإو «كلذب دتعي ال ضئاح يهو هتأرما قلطي لجرلا يف لاق هنأ رمع نبا

 يف ةروكذملا رمع نبا ةقيلطتل نابسحلا مدعل يوارلا ريبزلا ابأ عبات دقو «حيحص

 'ىبحيو « داور يبأ زيزعلا دبع نب دمو «يرمعلا رمع نب هللادبع :ةعبرأ ثيدحلا

 : لجو زع هللا لوق الإ ماقملا يف نكي 1 ولو «ةنسح يبأ نب مهاربإو  ملس نبا
 ررقت دقو [ ١ :قالطلا ] 4نهندعِل نُموَقْلَطَف ءاَسنلا متْقّلَط اَذِإ ينل اهّيأ ايل
 :ىلاعت هللا لوقو , داسفلا يضتقي يهنلاو هدض نع يبن ءيشلاب رمألا نأ

 ام ريغ ىلع قلطملاو [ ۲۲۹ :ةرقبلا ] © ناَسْحِإب حيرت وأ فوُرْعَمِب كامْسِإف#»
 .فلسلا نم ةعامج عوقولا مدع ىلإ بهذ دقو .ناسحإب حرسي مل هب هللا رمأ

 بهذو «ةيميت نباو «مزح نبا بهذ هيلإو «ةيلع نباو قداصلاو «رقابلاك

 )١( (نهئدعل نهوقلطف. ... $ :ةيآلا بيوصتو .
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 ىلإ روهمجلا بهذ دقف «همدع وأ ةعفد ثالثلا عوقو امأف . عوقولا ىلإ روهمجلا

 ال قالطلا نأ ىلإ ماعلا لهأ نم ةعامج بهذو قالطلا عبتي قالطلا او .عقي نا

 .سابع نباو .ىبموم يلأ نع كلذ يكح دقو «ةدحاو عقي لب قالطلا عبتي

 دمحأو « رقابلاو « رصانلاو . مساقلاو « يداحلاو ء ديز نب رباجو « ءاطعو «سواطو

 هيلإو « يلع نب ديز نع ةياورو « ىلع نع ةياورو « ىسوم نب هللادبعو « ىسيع نبا

 ‹ يلع نع قئاثولا باتك ف ثيغم نبا هاكحو .مبقلا نباو «ةيميت نبا بهذ

 نم ةعامج نع اضيأ هاكحو .ريبزلاو «فوع نب نمح رلا ديعو «دوعسم نباو

 روهمجلا لدتساو .سابع نبا باحصأ نع رذنملا نبا هلقنو «ةىطرق خياشم.

 «كلذب لم ينلا ريخأف < لا س ت مآ نط هنآ هللا ديه نيا اک و ید

 الإ تدرأ ام هللاو » : وب هللا لوسر لاقف «ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو , :لاقف

 وبأو «يعفاشلا هجرخأ .هيلإ اهدرف ءةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :لاق ؟«ةدحاو

 ريبزلا هدانسإ يفو .ماحلاو «نابح نباو «دواد وبأ هححصو «يذمرتلاو «دواد

 لدي ام درو دقو .كورتم هنإ :ليقو «دحاو ريغ هفعض دقو يمشاملا ديعس نبا

 نم حجرأو .كلذ نم ءيش حيحصلا يف سيلو قالطلا عبتي قالطلا نأ ىلع

 لوسر دهع ىلع ناك قالطلا نأ ملسم حيحص يف تباثلا سابع نبا ثيدح عيمجل

 دهع يف ناك الف .ةدحاو ثالثلا : رمع ةرامإ نم اردصو ركب يبأو ا هللا

 ٠ . مهيلع هزاجأف سانلا عباتت رمع

 لصف

 اهتعجرب قحأ وهف هتأرما لجرلا قلط اذإ هنأ نايب يف

 هلعج اذإو .ةقرملا تراتخا اذإ رييختلابو ةينلا عم ةيانكلاب عقيو

 ةدع يف هتأرماب قحأ لجرلاو «مرحتلاب عقب الو .هنم عقو هربغ ىلإ جوزلا

 ثالثلا دعب هل لحت الو ءًايعجر قالطلا ناك اذإ ءاش ىتم اهعجاري اهقالط

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح

۲۲۳ 



 ةنبا نأ » :هريغو يراخبلا دنع ةشئاع ثيدحلف ,ةيانكلاب هعوقو امأ :لوقأ

 : اه لاق «كنم هللاب ذوعأ : تلاق اهنم اندو يو هللا لوسر ىلع تلخد امل نوجلا

 فلخت ثيدح يف (هريغو نيحيحصلا يفو .« كلهأب يقحلا .ميظعب تذع دقل

 «كتأرما لزتعت نأ كرمأي يلو هللا لوسر نإ :هل ليق ال» كلام نب بعك

 يقحلا :هتأرمال لاقف .اهنبرقت الف اهزتعا لب :لاق ؟لعفأ اذام ما اهقلطا : لاقف

 نكت الو «دصقلا عم ًاقالط نوكت ةظفللا هذه نأ ناثيدحلا دافأف «« كلهأب

 .همدع عم اقالط

 كجاوزأل لف يلا اهّيأ اي : ىلاعت هلوقلف « رييختلاب عقي قالطلا نوك امأو
 شك نإو# [۲۸ :بازحالا 1 ةيآلا © اهتتيزو اًيندلا َةاَيَحلا نذرت نتنك نإ
 يف تبث دقو .[۲۹ :بازحألا1 ةيآلا #ةرخآلا َراَدلاو هّلوُسَرو هللا نذرت

 .« نهريخف ةيآلا تلزن امل هءاسن اعد يلوي هللا لوسر نأ » : اهريغو نيحيحصلا

 ليلو هللا لوسر انرّيخ» :تلاق ةشئاع نع (هريغو نيحيحصلا يف تبث دقو

 لاق هبو «قحلا وه اذهو «فالخ ةلأسملا يفو .« ًائيش اهدعي ملف هانرتخاف

 . روهمجلا

 دقو عاقيإلاب ليكوت هنألف ءهنم عقو هريغ ىلإ جوزلا هلعج اذإ هنوك امأو
 ام الإ كلذ نم جرخي الف ءهريغو قالطلا نيب قرف ريغ نم ليكوتلا زاوج ررقت
 لعج لجر نع صاعلا نب ورمعو «سابع نباو «ةريره وبأ لئسو .ليلد هصخ

 هباتك يف يناقربلا ركب وبأ هجرخأ اک ؛هقالط اوزاجأف هيبأ ديب هتأرما رمأ
 . نيحيحصلا ىلع جرخملا

 اذإ » :لاق سابع نبأ نع نيحيحصلا يف الف ,يرحتلاب عقي ال هنوك امأو
 ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل : لاقو : اهرفكي نيمي يهف هتأرما لجرلا مرح

 يلع يتأرما تلعج ينإ : :لاقف لجر هاتأ هنأو يئاسنلا هنع جرخأو .( ةنسحإ

 مل يلا اهي اي ةيآلا هذه الت من ؛ مارج ِكيلع تسيل ؛تبذك : لاقف ؛ ًامارح
 .(«ةبقر قتع ةرافكلا ظلغأ كيلع [ ١ : يرحتلا ] 4 كل هللا لَحأ ام مّرحت
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 هل تناك ميلو هللا لوسر نأ» ؛ سنأ نع حيحص دانسإب ًاضيأ يئاسنلا جرخأو

 زع هللا لزناف ؛هسفن ىلع اهمرح ىتح ةصفحو ةشئاع هب لزت ملف ؛اهؤطي ةمآ
 نع تاياور بابلا يفو .« ةيآلا )كل هللا لحأ ام مرحت مل ينلا اهيأ اي# : لجو

 رشع ةينامث وحن ةلأسملا هذه يفو ؛ ركذ ام لثمب ةيآلا ريسفت يف ةباحصلا نم ةعاج

 .مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامج هيلإ بهذ دقو ؛هانركذ ام قحلاو ؛ًابهذم

 ىنعمل دصاق ريغ ميرحتلا ظفلب قالطلا دارا اذإ اماو .نيعلا ميرحت دارا اذإ اذهو

 رئاسك ةيانكلا هذهب قالطلا عوقو نم عنام الف حيرستلا دصق لب ؛ظفللا

 . تايانكلا

 دنع سابع نبا ثيدحلف ؛خلا هقالط ةدع يف هتأرماب قحأ لجرلا نوك امأو

 ؛ ءورق َةَنالَث نوِسْفْنأِب نصّبرَتَي تاَقَلَطَملاو » :ىلاعت هلوق يف يئاسنلاو « دواد يآ

 [ 554 :ةرقبلا ] .ةيآلا © َنِهِماَحْرَأ يف هللا َقَلَخ اَم َنْمَتْكَي نأ َنُهَل لحي الر
 اهقلط نإو اهتعجرب قحأ وهف هتأرما قّلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو » :لاق
 نب يلع هدانسإ ينو [۲۲۹ :ةرقبلا ] © ناَتَرَم قآلطلا#» :كلذ خسنف ًاثالث

 لجرلا ناك » :تلاق ةشئاع نع يذمرتلا چر لاقت هيفو دقاو نب نيسحلا

 نإو ةدعلا يف يهو اهعحترا اذإ هتأرما يهو .اهقلطي نأ ءاش ام هتأرما قلطي

 ؛ ينم ينيبتف كقلطا ال هللاو :هتأرمال لجر لاق ىتح ؛ رثكأ وأ ةرم ةئام اهقلط

 نأ كتدع تمه الكف كقلطأ :لاق ؟ كلذ فيكو تلاق ؛ًادبأ كيوآ الو

 تح تتكسف اهتربخأف ةشئاع ىلع تلخد ىتح ةأرملا تبهذف ؛ كتعجار يضقنت

 ناترَم قالَطلا # : نآرقلا لزن ىتح للو ينلا تكسف هتريخأف لو ينل ءاح

 ؛ةشئاع تلاق [7179 :ةرقبلا ] .©4 ناسخإب ٌحيِرْسَت وأ فوُرْعْمَب كاَمْسِإَف

 وبأ جرخأو .«قلط نكي مل نمو قلط ناك نم ًالبقتسم قالطلا سانلا فنأتساف

 نع لئس هنأ » :نيصح نب نارمع نع يناربطلاو .يقهيبلاو .ةجام نباو «دواد
 :لاقف ؛اهتعجر ىلع الو اهقالط ىلع دهشي ملو اهب عقي مث هتأرما قلطي لجرلا

 الو اهتعجر ىلعو اهقالط ىلع دهشأ ,ةنس ريغل تعجارو .ةنس ريغل تقلط

 .( عت
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 : ىلاعت هلوقلف ؛هريغ ًاجوز حكنت ىتح ةثلاثلا دعب هل لحت ال اهنوك امأو

 نم اهريغو نيحيحصلا يف الو [ ٠ :ةرقملا ] ©« هَرْيَغ ًاَجْوَز حكنت ىتح# (
 .« كتليسع قوذيو ؛ هتليسع يقوذت ىتح ؛ ال: يظرقلا ةعافر ةأرمال هيوم هلوق

 . كلذ ىلع عمج وهو

 ضض



 باب
 علخلا ٠

 درجمب هيلإ عجرت ال ؛اهيلإ اهرمأ ناك هتأرما لجرلا علاخ اذإ
 دب الو ؛ الف هنم اهيلإ راص ام زواجي مل ام ريثكلاو ليلقلاب زوجيو ؛ةعجرلا

 وهو اهنيب قاقشلا عم احلا مازلإ وأ ؛علخلا ىلع نيجوزلا نيب يضارتلا نم

 . ةصيح هتدعو ؛خسف -

 يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحلف ؛ علخلا دعب اهيلإ اهرمأ نوك امأ :لوقأ

 لوسر اي : تلاقف م يبنلا تءاج سامش نب سيق نب تباث ةأرما نأ :هريغو

 هللا لوسر لاقف ؛ مالسإلا يف رفكلا هركأ نكلو ؛ نيد الو قلخ يف هيلع بتعأ ام

 ةقيدحلا لبقا : لل هللا لوسر لاقف ؛معن : تلاق ؟ هتقیدح هيلع نيدرتأ : م

 ال » :تلاق اهنأ تاقث هلاجر دانسإب يئاسنلاو «ةجام نبال ةياور يفو .« اهقلطو

 هرمأف ؛معن :تلاق ؟ هتقيدح هيلع نيدرتأ لل ينلا اه لاقف ؛ًاضغب هقيطأ

 دانسإب ينطقرادلل ةياور يفو .«دادزي الو ةقيدحلا ذخأي نأ للو هللا لوسر

 نيدرتأ : : للم يبنلا لاقف ؛ةقيدح اهقدصأ ناك هنإ : :لاق ريبزلا ابأ نأ » :حيحص

 ؛ الف ةدايزلا امأ : يلي يبنلا لاقف ؛ةدايزو معن :تلاق ؟كاطعأ يتلا هتقيدح

 ؛ةأرملا هب تدتفا ام بيسب تناك امنإ ةقرفلا هذهف ۰« معن تلاق هتقيدح نكلو

 زوجي ال هنأ هانركذ ام دافأ دقو .ةعئ ةعئاض ةيدفلا تناك اهيلإ اهرمأ نكي مل ولف

 ءيلع اذه ىلإ بهذ دقو .هنم اهيلإ راص امم رثكأ اهنم ذخأي نأ جوزلل

 بهذو ؛ ةيوداملاو .قاحسإو «دحأو« ةفينح وبأو «يرهزلاو , ءاطعو «سواطو

 هلوقب ًالالدتسا هنم تذخا ام ىلع ةدايز اهنم ذخأي نأ زوجي هنأ ىلإ روهمجلا
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 ليلقلل ماع هنإف [ ۲۲۹ :ةرقبلا ] (هب تَدَتْفا اَميف اَمِهْيَلَع حانج آلف : ىلاعت

 ام امأو . كلذل ةصصخ ةدايزلا نع يهنلل ةنمضتملا تاياورلا نأب باجيو . ريثكلاو

 نم لجر تحن يتخا تناك » :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يقهيبلا هج رخأ

 ديزأو : تلاق ؟ هتقيدح نيدرتأ : اه لاقف لرب هللا لوسر ىلإ اعفتراف « راصنألا
 هيف ةجح ال هنأ عم «فعض هدانسإ يفف .« هتدازو هتقيدح هيلع تدرف «اهيلع

 اوُذُخأَت نأ ْمُكَل لحي الو ىلاعت هلوق ًاضيأو ءةدايزلا لست ىلع اهررقي م هنأل
 لدي [ ۲۲۹ :ةرقملا ] هللا َدوُدُح اَميِقُي الأ افاَحَي نأ لإ ايش نهوُمتبَتا ام

 امم اوذخأت نأ سأب الف رمألا كلذ عم الإ ‹ نهومتيتا ام ذخألا عنم ىلع

 . هيلع ةدايز نع الضف .هلك ال نهومتيتا

 حاج الف :ىلاعت هلوقلف «نیجوزلا نيب يضارتلا نم دب ال هنوك امأو

 . [ ٠١۸ : ءاسنلا ] ريح ٌحلّصلاو ًاحْلص اَمُهَنَْب احلصُي نأ اَمِهْيَلَع

 نأب همازلإو لرب ينلا ىلإ هتأرماو تباث عافترالف ؛ احلا مازلإ رابتعا امأو
 نم كح اوُتَعْباَف اهنيَب قاقش متفخ نإو] :ىلاعت هلوقلو ؛قلطيو ةقيدحلا لبقي

 ثعب ىلع لدت اك ةيآلا هذهو [ :۳٠ ءاسنلا] (اهلُهأ نم ًاكَحو هلهأ .
 آلّو# : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو ؛ علخلا يف قاقشلا رابتعا ىلع لدت ؛نيمكح
 « هللا دودح امقي الأ اَهاَحَي ْنأ الإ ًائيش َنهّرمَتْيَتا ام اوذخأت نأ مُكَل لح
 دعب رفكلا هركأ :اهوقو ةروك ذملا تباث ةأرما ةصق هيلع لديو [ ۲۲۹ :ةرقبلا ]
 . علخلا يف قاقشلا انربتعا اذهلف ؛ ؛ ًاضغب هقيطأ ال اهوقو : مالسإلا

 ةأرما ةصق يف يئاسنلا دنع ذوعم تنب عيبرلا ثيدحلف ؛ًاخسف هنوك امأو
 ؛ معن :لاق ٠ اهليبس خو كيلع اه يذلا ذخ » :هل لاق هلو ينلا نأ تبا
 هدانسإ لاجرو .« اهلهأب قحلتو ؛ةدحاو ةضيخب دتعت نا یو هللا لوسر اهرمأف
 لل ينلا نأ » ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا دنع رخآ ثيدح الو . تناقل مهلك

 .ثيدحتلاب حرص دقو قاحسإ نب دمحم هدانسإ يفو . ( ةضيحب دتعت نأ اهرمأ
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 نب تباث ةأرما نأ ١ سابع نبا نع هنسحو دواد وبأو «( يذمرتلا جرخأو

 جرخأو «« ةضيح دتعت نا لو ينل اهرمأف اهجوز نم تعلتخا سيق

 ىلخو اهذخأفو» :هيفو ريبزلا ينأ نع حيحص دانسإب يقهيبلاو « ينطقرادلا

 اك ثيداحألا هذهف ؛ دحاوريغ نم ريبزلا وبأ هعمس : ينطقرادلا لاق .« اهليبس

 ثالث قالطلا ةدع نأل «خسف هنأ ىلع لدت ,ةضيح علخلا يف ةدعلا نأ ىلع لدت

 تاياور ضعب يف عقو ام امأو ؛قالطلا ال خسفلا يه ليبسلا ةيلخت ًاضيأو ؛ ضيح
 اهتعدوأ دقو ؛ ةليوط تاباوجب كلذ نع بيجأ دقف ؛ةقيلطت اهقلط هنأ ثيدحلا

 هيلإ عجريلف ىقتنملا حرش

 باب
 ءاليالا

 تقو نإف ؛نهبرقأ ال نهضعب وأ ؛هئاسن عيمج ىلع جوزلا فلحي نأ وه

 اهنم رثكأب تقو نإو ؛هب تقو ام يضقني ىتح لزتعا ؛ رهشا ةعبرأ نودب
 . قلطي وأ ءيفي نأ نيب اهيضم دعب ” ريخ

 نهلك وأ يئاسن ضعب برقأ ال جوزلا فلح وه ءاليإلا نوك امأ :لوقأ

 ظ . رهاظف

 [مهريغو نيحيحصلا يف تبث الف ؛ ؛ رهشأ ةعبرأ نودب تيقوتلا حصي ر هنوك امأو

 ١. كلذ دعب نهب لخد مث ؛ارهش هئاسن نم ىلآ : ا: يت نأ:

 وأ ءيفلا نيب اهيضم دعب ريخي رهشأ ةعبرأ نم رثكأب تقو نم نأ امأو

 :ةرقبلا ] 4 رهشأ ةعَبْرأ صبرت ٌمهِئاسن نم نولؤُي نيذّلل 9 : ىلاعت هلوقلف ؛ قالطلا

 رها ةعيرا تبطي ادا ١ :لاق رمع نبا نع يراخبلا جرخا دقو .ةيآلا [7

 . ءادردلا يبأو « ىلعو «ناثع نع كلذ رك ذيو ؛ يراخبلا لاق « قلطي ىتح فقوي

 . لصألا شماه نم ها. رظنيلف دواد يلأ مدقتب ( 0 (١

 . لصألا شماه نم .ها رهشأ ةعبرأ تضمو ًالصأ تقوي ملول كرت : تلق )+(
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 نع ينطقرادلا جرخأو . يلب يبنلا باحصأ نم ًالجر رشع ينثاو «ةشئاعو

 مهلك ليلو ينلا باحصأ نم ًالجر رشع ةعضب تكردأ  :لاق راسي نب نابلس
 تلأس » :لاق هيبأ نع حلاص ينأ نب ليهس نع ًاضيأ جرخأو .«يلؤملا نوفقوي

 ءيش هيلع سيل اولاق يلؤي لجر نع يلب ينلا باحصا نم ًالجر رشع ينثا
 رادقم يف فلتخا دقو .«قّلط الإو ءاف نإف فقويف رهشا ةعبرأ ىضقنت ىتح

 ىلع فلح نإف ؛اولاق ,ًادعاصف رهشأ ةعبرأ اهنأ ىلإ روهمجلا 5 ءاليالا

 نايبل اهنأل مهبولطم ىلع لدت ال يهو ةيآلاب اوجتحاو « ًايلوم نكي مل اهنم صقنأ
 ًارهش ءاليإلا هلم هنم عقو دقو .قلطي وأ اهدعب ءيفيل يلؤملل برضت يتلا ةدملا

 لقأ حصي ر الو ,ادعاصف وها ةعبرأ ءاليإلا ناك ولف «هدعب هئاسن ىلع لخدو

 ةعامج رهشأ ةعبرأ نود ءاليالا زاوج ىلإ بهذ دقو .كلذ ميلي هنم عقي مل اهنم

 . قحلا وهو ماعلا لهأ نم

 باب
 راهظلا

 وحن وأ «كترهاظ وأ ,يمأ رهظك لع تنا :هتأرمال جوزلا لوق وه
 "7 دجي مل نإو ءةبقر قتعب رفكي نأ اهسي نأ لبق هيلع بجيف «كلذ

 مامإلل زوبجيو «نيعباتتم نيرهش مايصف دج مل نإف .ًانيكسم نيتس معطيلف
 نأ هلو موصلا ىلع ردقي ال ًاريقف ناك اذإ «نيملسملا تاقدص نم هنيعي نا
 ءاضقنا الإ هعفري الف ًاتقؤم راهظلا ناك اذإو ,هلايعو هسفنل اهنم فرصي

 رفكي ىتح فك ريفكتلا لبق وأ تقولا ءاضقنا لبق ءىطو اذإو «تقولا
 . تقؤملا تقو يضقنيو ,قلطملا يف

 ام بيترتلا ذه ىلع ريفكتلا نم بابلا اذه هيلع لمتشا ام ىلع ليلدلا :لوقأ
 نم رهاظ ال رخص نب ةملس ةصق يف هيب ينلا هيب دقو ؛ميركلا نآرقلا يف

 لصألا ةخسن يف اذكه هتدجو دقو .ماعطالا ىلع مدقم موصلاف الإو .مق قبس انه عقو لوقأ )١(
 . لصألا شماه نم .ها اهريغو
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 كثعب يذلاو ال ؛لاقف ,ةبقر قتعا : : يلو هللا لوسر هل لاقف ءاهتطو مث هتأرما

 نيرهش مصف :لاق ؛هتبقر ةحفص برضو «اهريغ كلمأ تحبصأ ام قحاب
 :لاق ؟موصلا يف الإ ينباصأ ام ينباصأ لهو هللا لوسر اي تلق :لاق «نيعباتتم

 ىلإ بهذا : لاق ءءاشع انل ام انتليل انتب دقل قحلاب كثعب يذلاو :لاق ؛قدصتف

 نيتس رمت نم ًاقسو اهنم معطاف «كيلإ اهعفديلف هل لقف قيرز ينب ةقدص بحاص
 «دواد ناو دمجحأ هجرخأ .( كلايع ىلعو كيلع هرئاسب نعتسا م ًانيكسم

 يبأل هنم ظفل يفو . دوراجلا نباو ةميزخ نباو ,ii و ماخاو «هنسحو يذمرتلاو

 تلا لهأ هوحن جرخأو . « كلهأو تنأ هلك » : من, هللا لوسر لاقف ؛دواد

 : رجح نبا لاق . احلا ًاضيأ هححصو سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا هححصو

 ةتاور مزح نبا لاقو ؛لاسرالاب يئاسنلاو متاح وبأ هلعأ نكل «تاقث هلاجر

 دواد وبأ هوحن جرخأو . دهاوش نيثيدحللو هلسرأ نم لاسرإ هرضي الو «تاقث

 ثيدح نم ةجام نبا هوحن جرخأو . ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ ثيدح نم دمحأو

 «دوعلا دعب بجت ةرافكلا نأ ىلع عاجإلا ماق دقو ًاضيأ 0 هجرخأو . ةشئاع

 له اوفلتخاو [۳ :ةلداجملا] «اولاَق امل َنوُدوْعَي 20 لا لورق

 وه مأ .طقف ءطولا مرحملا له ًاضيأ اوفلتخاو « راهظلا وأ دوعلا اهبوجو يف ةلعلا

 ¢ اسامي نأ لْبَق نِم » :ىلاعت هلوقل , يناثلا ىلإ روهمجلا بهذف ؟ هتامدقم عم

 . عاجلا نع ةيانك سيسملا نأل :اولاق لوألا ىلإ ضعبلا بهذو [ ٣ :ةلداجملا ]

 هباحصاو ةفينح وبأو ريبج نب ديعسو ةداتق لاقف ؟وه ام دوعلا يف اوفلتخاو

 كرتلا مزع نم داع دقف دارأ اذإ هنأل « راهظلاب مرح امل سيسملا ةدارأ هنإ ةرتعلاو

 راهظلا دعب اهكاسمإ وه لب :يعفاشلا لاقو .ال مأ لعفأ ءاوس لعفلا مزع ىلإ

 .هضيقن اهكاسمإو اهتنابإ يضتقي مألاب اههيبشت ذإ .قلطي ملو قالطلا عسي ًانقو

 فاالخلا عقو دقو . .أطي مل نإو .طقف ءطولا ىلع مزعلا وه لب دمحأو كلام لاقو

 ‹ ثالث «ليقو ؛ناترافك هيلع بجي ليقف ريفكتلا لبق رهاظملا ء ءىطو اذإ ًاضيأ

 قحلا وهو ةدحاو ةرافك بجاولا نأ ىلإ روهمجلا بهذو .ةرافكلا طقست ؛ليقو

 .ةروكذملا ةلدألا هديفت ابك
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 ينلا نأ سابع نبا ثيدحلف «خلا ريفكتلا لبق ءىطو اذإ فكي هنوك امأو

 « هللا كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت ال » :هتأرما ءىطو يذلا رهاظملل لاق هيَ
 .تفقؤملا راهظلا ةحص امأو .ماجلاو يذمرتلا هححصو ننسلا لهأ هجرخأ

 خلسني نأ ىلإ هتأرما نم رهاظ هنإ :هل لاق ال رخص نب ةملسل يلم هريرقتلف
 .ماحلا هنسحو «يذمرتلاو «دواد يبأ سو نجا كسم يف وهو .ناضمر

 بجوي ال هنأ نارقلا رهاظو مدقت اك دوراجلا نباو .ةميزخ نبا هححصو
 ءًادوع ءطولا ةدارإ نكي مل هتقو ىضقنا اذإ تقؤملا راهظلاف دوعلا الإ ةرافكلا

 يهف «روزلاو ركنملا لوق ةرافكلل بجوملا ناك اذإ امأو «ةرافك هيف بجت الف

 . راهظلا عاقيإ درجمب لوقلا عقو دق هنأل «تقؤمو قلطم يف ةبجاو

 لصف

 ناعللا يف

 هيمر نع عجر الو ؛كلذب رقت مو ءانزلاب هتأرما لجرلا ىمر اذإ
 نأ ةسماخلاو ؛نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ لجرلا دهشيف ؛اهنعال
 هنإ هللاب تاداهش عبرأ ةأرملا دهشت مث ؛نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا هنعل
 اذإو ؛ نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو « نيبذاكلا نمل
 قرفيو ,هناميأ يف دلولا يفن لخدا تعضو دق تناك وأ ًالماح تناك
 وهف هب اهامر نمو ؛ طقف همأب دلولا قحليو ؛ًادبأ هيلع مرحتو  اهنيب احلا
 . فذاق

 نيذّلاو # : ىلاعت هللا لاق ؛ زيزعلا باتكلا يف روكذم ناعللا مكح : :لرقأ

 مدعو انزلاب ةأرملا رارقإ و رونلا ] ةيآلا 4# مهِجاَوْزَأ نوُمْرَي

 يفف . . كلذ ىلع نينعالتملا ثحي ناك يوب يبنلا نألف ؛ يمرلا نع لجرلا عوجر

 نم نوهأ ايندلا باذع نأ هربخأو هركذو جوزلا ظعو هنأ » : اهريغو نيحيحصلا
 نكي مل اذإ .نصحملا ينازلا دح اهيلع ناك ةأرملا ترقأ اذإف .«ةرخآلا باذع
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 رميلا ةيفيك امأو. فذقلا دح هيلع ناك بذكلاب لجرلا َنقأ اذإو « ةهبش كانه
 لوم هتنعالم يف ةرهطملا ةنسلاو زيزعلا باتكلا كلذب قطن دقو ؛بابلا يف اكف

 الو زيزعلا باتكلا يف كلذ نكي ملف هناميأ يف دلولا يفن لخدي هنوك امأو
 . دلو الو لمح كانه نكي مل هنأل يلب هنمز يف ةعقاولا ةنعالملا يف عقو

 لهس هنسح ثيدح يفف ؛ ًادبأ ناعمتجي ال مث اهنيب كاحلا قرفي هنوك امأو

 ال مث اهنيب قرفي نأ نينعالتملا يف دعب ةنسلا تضم : لاق دواد يلأ دنع دعس نبا

 :لاق يلوم ينلا نأ ينطقرادلا دنع سابع نبا ثيدح يفو .ًادبأ ناعمتجي

 يفو .دواد وبأ هنع هون جرخأو .«ًادبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا »
 هرمأي نأ لبق تاقيلطت ثالث هتأرما قّلط ًاريوع نأ» : اهريغو نيحيحصلا
 ظ .نينعالتملا ةنس تناكف : باهش نبا لاق ملو

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلف ؛اهفذاق دحيو همأب قحلي دلولا نوك امأو
 همأ هثرتو همأ ثري نأ نينعالتملا دلو يف ا هللا لوسر ىضق » :لاق هدج نع

 ةيقبو  قاحسإ نب دم هدانسإ يفو دمحأ هجرخأ .«نينامث دلج هب اهامر نمو
 شارف الو « شارفلل دلولا نأ ىلع ةلادلا ةلدألا ثيدحلا اذه ديؤيو .تاقث هلاجر

 ل تالا ىف ةلدتاو ةتعاللاو قاتلا لغم يرجو لع ةو ةلدألاو اخ
 بحي «همأ فذقك هنإف ءاهدلو فذق نم اذكهو ؛كلذ فلاخي ام اهيلع تشي

 ظ ظ .فذاقلا ىلع دحلا

 ماحلا قرفي هنوك امأو ,ىرخأ ةخسن يفو «هيلع حيحصت ريغ نم لصألا شماه يف اذكه )١(

 شماه .ها ةدايزلا هذه ريغ نم هرخآ ىلإ سابع نبا ثيدح يفف ًادبأ ناعمتجي ال مث اهنيب

0 0 
 نم ةلمج نم وهف ثيدحلاب حرص اذإ امأ ,سلدم وه امنإو ةقث مامإ قاحسإ نب دمخو :لوقأ (؟)

 . لصألا شماه نم . ها ةمئألا هثيذح ححصي

rr 



 ا
 دادحالاو ةدعلا

 نمو «ضيح ثالثب ضئاحلا نمو ؛عضولاب لماحلا نم قالطلل يه
 الماح تناك نإو ,رشعو رهشأ ةعبرأب ةافوللو ,رهشأ ةثالثب |هريغ
 ةافولل ةدتعملا ىلعو ؛ةرحلاك ةمألاو ؛ةلوخدم ريغ ىلع ةدع الو عضولابف

 غولب وا اهجوز توم دنع هيف تناك يذلا تيبلا يف ثكملاو نيزتلا كرت
 .ةريخ

 نأ نهلَجأ لاألا تآلوأو # : ىلاعت هلوقلف « عضولاب لماحلا دادتعا امأ :لوقأ

 : ىلاعت هلوقلف « ضيح ثالثب ضئاحلا دادتعا امأو [ < قالطلا ] # َنُهَلَمَح َنْعْضَي

 « ضيحلا يهو [ ۲۲۸ :ةرقبلا ] € ٍِءوْرَق ةّنالَت نوِسْفْنأب نصَبَرتَي تاَقّلَطُمْلاو »
 لصألا يف ناك نإو ءرقلاو « كئارقأ مايأ ةالصلا يعد » يلب هلوق يف مدقت اك

 ' ينعم دحأ دارملا نأ ىلع ليلدلا لد دق انه هنكل ؛ ضيحلاو راهطإلا نيب ًاكرتشم

 es هلوقو « ضيح ثالثب دتعت » : للو هلوقك ٠ ضيحلا وهو كرتشملا

 قاس « ناتضيح اهتدعو و :هلوقو .« اهئارقإ

 ضيح ال يتلا ةريبكلاو ةريغصلا يهو «ضئاحلاو لماسحلا 5 ءاههريغ امأو

 : ىلاعت هلوقل ,رهشأ ةثالثب دتعت اهنإف .هدوجو دعب اهضيح عطقنا يتلا وأ ءاهيف

 ةعطقنم يف فالخلا عقو دقو .[ 4 :قالطلا ] ةيآلا 4َنْضِحَي ْمَل يئالّلاو»
 دتعتف سأيت وأ « ضيحلاب دتعتف دوعي تح صبرتت اهنإ : ليقف «ضراعل ضيحلا
 مل يئاللا نم اهنأ عاطقنالا دنع اهيلع قدصي هنأل .هانركذ ام قحلاو « رهشألاب
 ظ ل
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 َنوفوتُي نيذّلاو :  ىلاعت هلوقلف ءًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع نوك امأو

 :ةرقبلا] ارشعو رُهشأ ةَعَبرأ نهسفنأب نصيري اجاوزأ نورذتو کنم

 تآلّوأو $ : ىلاعت هلوقل ؛ ‹لمحلا عضوبف لماحلا امأو ؛ لماحلا ريغ يف اذه [ ٤

 للو ينلا كلذ نّيب دقو [ ؛ :قالطلا ] «َنٌهَلْمَح َنْعَضَي نأ ملجأ لاّمْحألا

 ماسأ نم ةأرما نأ » : ةملس مأ ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يفف . نايبلا لمكأ

 لبانسلا وبأ اهبطخف « ‹ لكبح يهو اهنع يفوتف «اهجوز تحت تناك ةعيبس اهل لاقي

 رخآ يدتعت تح يحكنت نأ حلصي ام هللاو :لاقف «هحكنت نأ تبأف ككعب نبا

 لاقف ٠ هيي ينلا تءاج مث ,تسفن مث لايل رشع نم ًابيرق تثكمف «نيلجألا

 لماح يهؤ اهجوز اهنع ىوتملا يف دوعسم نبا نع «يراخبلا جرخأو .« يحكنا
 ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزن . ةصخرلا اه نولعجت الو ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ :لاق

 .دمأ جرخأ دقو © َنُهَلْمَح نْعضَي نأ َنُهَلَجأ لاخألا تآلوأو 8 : ىلوطلا دعب

 لامحألا تالوأو :هللا لوسر اي تلقو : : لاق بع نب ينأ ثيدح نم ينطقرادلاو

 هقلظمللا ىعاو :لاق رب اثالث ةقلطملل نهلمح نعضي نأ نهلجأ

 يفو .هيودرم نباو «ةراتخملا يف ءايضلاو ىلعي وبأ هجرخأو .«اهنع قوتمللو

 ةجام نبا جرخأ دقو . دروع هقثو حابصلا نب ىنثملا هدانسإ

 يهو هل تلاقف ةبقع تنب موثلك مأ هدنع تناك اا : ماوعلا نب ريبزلا نع

 ؛تعضو دقو عجرف «ةالصلا ىلإ جرخ مث اهقلطف ةقيلطتب يسفن بيط : لماح

  هلجأ باتكلا قبس : : لاقف لرب ينلا ىتأ مث هللا اهعدخ ينتعدخ اهل ام :لاقف

 جايه نب رمع نب دم الإ حيحصلا لاجر هدانسإ لاجرو .« اهسفن ىلإ اهبطخا

 لوطأ اهيلع لعجف .نيتيآلاب ةباحصلا ضعب كسمت دقو . هب سأب ال قودص وهو

 يفمت ىتح ضقنت مل رشعو رهشأ ةعبرأ يضم لبق تعضو اذإ لاقف «نيلجألا

 ةدعلا ضقنت مل .عضت ملو رشعلاو رهشألا ةعبرألا تضقنا اذإو , رشعو ةعبرأ

 يف عضولاب لماحلا ةدع نا قحلاو .ماعلا لهأ نم ةعامج لاق هبو ؛ عضت ىتح

 . دارملل ةنيبمو عازنلا لحم يف صوصن يهو ءاهانركذ يتلا ةلدألل ةافولاو قالطلا

 ام 99 ؛ تاسوسمملا ريغ يف ىلاعت هلوقلف؛ اهيلع ةدع ال ةلوخدملا ريغ نوك امّلو

 معو



 .[ 45٠١ :بازحالا 1 © اهنودتعت 7 ةّدِع نم َنهْيَلَع مك

 :لاق لرب يبنلا نأ ؛ةشئاع  ثيدحلف ؛ةرحلاك ةمألا ةدع نوك امأو
 ,دواد وبأو .يذمرتلا هجرخأ .«ناتضيح اهتدعو ؛ناتقيلطت ةمألا قالط و
 بیرغ ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛لوهجم ثيدح وهو دواد وبأ هيف لاق . يقهيبلاو
 ملعلا يف هل فرعي ال رهاظمو ءماسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن الو
 .ىهتنا . ثيدحلا اذه ريغ

 رمع نبا ثيدح نم يعفاشلاو أطوملا يف كلامو ينطقرادلاو ةجام نبا جرخأو

 هدانسإ يفو .«ناتضيح اهتدعو «ناتنثا ةمألا قالط م :لاق 2 يتلا نع

 فوقوم هنأ ينطقرادلا ححصو ؛نافيعض امهو يفوعلا ةيطعو «بيبش نب ورمع
 ايف فقولا حيحصلا ناك اذإو ,كلذ وحن يلع نع دمحأ جرخأو .رمع نبا ىلع
 فيعض ةشئاع ثيدح نأل ؛ةجحلا هب موقت ام بابلاب نكي ملف ةشئاع ثيدح ادع
 ددعلا ليصفت ىلع ةلمتشملا ةنّسلاو باتكلا ةلدأ ىلإ عوجرلا بجوف .تفرع اک

 . رئارحلاب ةصتخم ريغ يهو

 نيحيحصلا يف ةملس مأ ثيدحلف «نيزتلا كرت ةافولل ةدتعملا ىلع نوك امأو (
 قوف دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةملسم ةأرمال لحي ال » :لاق يلم يتلا نأ
 بنيزو « ةبيبح مأ نع بابلا يفو . « ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ مايأ ةثالث
 ةأرما نأ » :ةملش مأ ثيدح نم ًاضيأ اهيف « , هريغو نيجيحصلا يف شحج تنب

 ؛لحكلا يف هونذأتساف مب هللا لوسر اوتأف ؛اهنيع ىلع اوشخف اهجوز يفوت
 اذاف ؛ اهتيب رش وأ اهسالحأ رش يف ثكمت نكادحإ تناك ؛لحتكت ال :لاقف
 يفو .«رشعو رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح الف ةرعبب تمر بلك ٌرمف لوح ناك
 قوف تيم ىلع دحن نأ ىهنن انك » :تلاق ةيطع مأ ثيدح نم نيحيحصلا

 سبلن الو «بیطتن الو ,لحتكن الو , ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث
 انادحإ تلستغا اذإ رهطلا دنع انل صخر دقو ,بصع بوث الإ اغوبصم ابوث

. 
 لصألا شماه نم . ها خلا ةشئاع ثيدح نألف لاقي نأ :هباوصو ءافخ ةرابعلا يف

)١( 
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 ضراعي ام يور دقو . ثيداحأ بابلا ينو « رافظأ تسك نم ةذبن يف اهضيح نم

 سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم هححصو نابح نباو دمحأ جرخأف , ثيداحألا هذه

 بلاط يأ نب رفعج لتق نم ثلاثلا مويلا لب هللا لوسر يلع لخد » :تلاق

 هنأب بيجأ دقو .قافتالاب هتأرما تناك يهو .« اذه كموي دعب يدحت ال :لاقف

 ؛ ليقو ,هفالخ ىلع عامجإلا عقو دقو «ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم ذاش ثيدح

 دادحإلا يف ةتقؤملا ثيداحألا هذهو .عاطقنالاب يقهيبلا هلعأ دقو «خوسنم هنإ

 ابتدع يضقنت ىتح كلذ اهيلعف يه امأو « لماحلا ريغ يف يه رشعو رهشأ ةعبرأب

 . عضولاب

 () ةعيرف ثيدحلف .خلا هيف تناك يذلا تيبلا يف ثكملا اهيلع نوك امأو

 مكاحلاو «نابح نباو « يذمرتلا هححصو «ننسلا لهأو .دحأ دنع كلام تنب

 ىتأف ,هولتقف مودقلا قيرط يف مهكردأف جالعأ بلط يف يجوز جرخ » :تلاق

 «هل كلذ تركذف 51 يبنلا تيتأف «يلهأ رود نم ةعساش راد يف انأو هيعن

 .ةقفن عدي ملو «يلهأ رود نم ةعساش راد يف انأو يناتأ يجوز يعن نإ :هل تلقف

 ين قفرأ ناكل يتوخإو يلهأ ىلإ تلوحت ولف ءهل نكسملا سيلو .هتثرو الام الو
 وأ يناعد ةرجحلا ىلإ وأ دجسملا ىلإ تجرخ املف ,يلوحت : لاق ,ينأش ضعب يف
 لبي تح كجوز يعن هيف كاتأ يذلا كتيب يف يثكما :لاقف «تيعدف يب رمأ

 لسرأ هنأ :هظافلأ يفو .«ًارشعو رهشأ ةعبرأ تددتعاف تلاق ,هلجأ باتكلا

 يف حدقي ال اب ثيدحلا اذه لعأ دقو .هب ذخأف هتربخأف كلذ دعب ناثع اهيلإ

 نبا نع يراخبلا ىلإ يرذنملا هازعو «دواد وبأو «يئاسنلا جرخأو .هب جاجتحالا

 وج ازال ةّيصَو ًاجاوزأ نوري كنم نولو نيدو : ىلاعت هلوق يف سابع
 مب «ثاريملا ةيآب كلذ خسن 71٠[ :ةرقبلا ] « جاَرْخِإ َرْيَغ لؤتلا ىلإ اعام
 رهشأ ةعبرأ اهلجأ لعج نأ لوحلا لجأ خسنو «نمشلاو عبرلا نم اهل هللا ضرف

 .مهدعب نمف ةباحصلا نم ةعامج ةعيرف ثيدحب لمعلا ىلإ بهذ دقو .ارشعو

 ةعيب تدهش يردخلا ديعس يلأ تخأ ةلمهم نيعو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ءارلا حتفو ءافلا مضب )١(

شماه نم .ها مالسلا لبس يف ةياور اهو ناوصرلا
 . لصألا 

 فض



 نم تأي و . مهذعب نمف ةباحصلا نم ةعا# نع رذعلل جورخلا زاوج يور دقو

 ب اور كانغ ا اقر رف تین راف لب اديب كلا زاجأ

 دبعو « يعفاشلا جرخأو .عوفرملا تضراع اذإ ايس ال «ةججب تسيلو ةباحصلا

 لوسر اي مهؤاسن لاقف دحأب اودهشتسا ًالاجر نأ » : السرم دهاج نع «قازرلا

 دنع نثدحتي نأ نه نذأف ؟انادحإ دنع تيبنفأ ءانتويب يف شحوتسن انإ :هللا

 هلاسرإ عم اذهو .« اهتيب ىلإ ةدحاو لك يوأت « مونلا تقو ناك اذإف .نهادحإ

 . ةجحلا هب موقت ال

 لمعي
 ايابسلا ءطو يف بيهرتلا يف

 ءًاضئاح تناك نإ ةضيحب اهوحنو ةارتشملاو ةيبسملا ةمألا ءاربتسا بجيو
 أربتسن : الو ءاهلج مدع نيبتي تح سیخ ةعطقنمو .لمحلا عضوب لماحلاو
 .هوحنو عئابلا مزلي الو .ةريغص الو ‹ ركب

 نم هححصو کاجل او «دواد وبأو يخ خرا الف ةيسلا اما «لوقأ
 تح لماح أطوت ال ١ :ساطوأ ايابس يف لاق لرب يبنلا نأ ؛ ديعس يبأ ثيدح
 ينلا نأ ١ هريغو ماسم هجرخأ الو .« ةضيح ضيحت ىتح لماح ريغ الو ؛ عضت

 هعم لخدت ةنعل «يسلا نم لماح ةأرما ءطو دارأ يذلا نعلي نأ مه يلم

 يلم هللا لوسر نأ » :ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم يذمرتلا جرخأو .«هربق
 ثيدح نم ةبيش يبأ نبا جرخأو .« نهنوطب يف ام نعضي ىتح ايابسلا ءطو مّرح
 ىتح لئاح أطوت الو ؛ عضت ىتح لماح أطوت نأ هَ هللا لوسر ىبن » :لاق يلع
 لاق :لاق يناربطلاو دمحأ جرخأو . عاطقناو فعض هدانسإ ينو.« ةضيحب ءىربتست
 ,ةيقب هدانسإ يفو .«هريغل اهلمحو ةأرما ىلع لجر نعقي ال٠ : هيوم هللا لوسر
 .ةبوهوملاو ةارتشملاك اهريغو ةيبسملا لمشي وهو ؛ناسلدم اهو ةأطرا نب جاجحو

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :لاق ُب ينلا نع تباث نب عفيور ثيدح كلذكو
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 نباو ءدواد وبأو ,يذمرتلاو , دمحأ هجرخأ .«هريغ دلو هءام يقسي الف رخآلا

 نابح نباو «يسدقملا ءايضلاو «يقهيبلاو يناربطلاو . يمرادلاو « ةبيش يأ

 كلذك ؛اهوحنو ةارتشملا لماحلا لوانتي امك وهو .هنسحو رازبلاو «هححصو

 دلو هءام يقسي هنوك ةلعلا نأل ؛ناك نم ًانئاك ريغلا نم اهلمح زوجي نم لوانتي

 عيب نع ربيخ موي یہ لو ينلا نأ ؛سابع نبا ثيدح نم احلا جرخأو .هريغ
 . يناسنلا ف هلصأو ١. كربغ عدز كءام قست ال » :لاقو . مسقت ىتح مناغملا

 ؛تقتعأ وأ تعيب وأ ؛ةديلولا تبهو اذإ » : رمع نبا نع يراخبلا جرخأو
 لماح ىه ىتلا ةارتشملا ءاربتسا ىلع لديو « ءارذعلا أربتست الو «ةضيحب أربتستلف

 ءارذعلا امأو .ةدحاو ةلعلا نأل ةيبسملا يف ةدراولا ةلدألا اهلمح زّوج ىتلا وأ
 ًانكمم ءارذعلا ةغلابلا لمح ناك نإو ءةلعلا كلت هيلع قدصي نم اتسيلف ةريغصلاو

 يراخبلا هجرخأ ام امأو .هب رابتعا الف ةردنلا ةياغ يف هنكلو ؛ةراكبلا ءاقب عم

 هنم يلع ىفطصاف ؛سمخلا ضبقيل نميلا ىلإ ًايلع ثعب يلب ينلا نأ » :هريغو
 ضعب يف لاق لب .«هركني ماف لوب ينلا كلذ غلب مث ءلستغا دقو حبصأف ةيبس
 أركب وأ ةريغص تناك اهنأ ىلع لمحيف هفيصو نم لضفأ يلع بيصنل تاياورلا
 . لماح ريغ اهنأ هب نيبت ام يبسلا تقو نم اهل ىضم ناك دق هنأو ةلدألا كي اع

 معلا نكمي ال هنألف ءاهلمح مدع نيبتي ىتح أربتست ضيحلا ةعطقنم نوك امأو
 اهنأ وأ ؛ضراعل عطقنم هنأ ضورفملا لب ؛ضيح ال ذإ كلذب الإ لمحلا مدعب
 اسويأم اهلج راص دقف ضيحملا نم سايألا نس تغلب دق نم امأو .ًايهض

 . ردانلاب رابتعا الو اهضيحك
 الو ,صنب ال ؛كلذ ىلع ليلدلا مدعلف « عئابلا ىلع ءاربتسا ال هنوك امأو

 ( . يأر ضحم وه لب حيحص سايقب
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 باب
 ةقفنلا يف ءاح ام

 ةافولا ةدع يف الو ًانئاب ال ,ًايعجر ةقلطملاو «ةجوزلل جوزلا ىلع ببت
 هدلول رسوملا دلاولا ىلع بجتو «نيلماح انوكي نأ الإ ؛ ىنكس الو ةقفن الف

 الإ هبيرقل بيرقلا ىلع بجت الو ؛هكلمي نمل ديسلا ىلعو ؛سكعلاو رسعملا
 .هانكسو هتوسك تبجو .هتقفن تبجو نمو ؛ محرلا ةلص باب نم

 دقو .ًافالخ كلذ يف فرعأ الف ؛ةجوزلل جوزلا ىلع اهبوجو امأ :لوقأ

 : ءاسنلا ] © مُموُسْكاو ايف ْمُهوُقْزَراو 3 : ىلاعت هللا لاق ؛ يركلا نآرقلا اهبجوأ
 ردبب » ىمسملا هريسفت يف يعزوملا بولطملا ىلع ةيآلا هذه ةلالد ررق دقو [0
 نم ذخأت نأ ةبتع ا هيوم هنذإ ٠ : ثيدحلو .« ماكحألاو تايآلا يف مالا

 نيحيحصلا يف وهو .«فورعملاب اهدلوو اهيفكي ام نايفس يبأ اهجوز لام

 اذإ اهمعطت نأ» :جوزلا ىلع ةجوزلا قح نع لئس امل لل هلوقلو . اهريغو
 .مهريغو ننسلا لهأ دنع وهو .« تيستكا اذإ اهوسكتو « تمعط

 : مل اه لاق هنأ ؛ سيق تنب ةمطاف ثيدحلف « ًايعجر ةقلطملل اهبوجو امأو ٠
 دمحأ هجرخأ .«ةعجرلا اهيلع اهجوزل ناك اذإ ؛ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا امنإ ١

 ينو .« ىنكس الو ةقفن الف ةعجر اهيلع نكي مل اذإف ٠ : دمحأل ظفل يفو .يئاسنلاو

 اذإ ةلوبقم ةدايز عفرلا نكلو .فقولاب لعأو عبوت دقو , ديعس نب دلاجم هدانسإ
 يأ اي : ىلاعت هللا لاق «ىنكسلا نآرقلا ال تبثأ دقو ؛نسح وأ اهجرخ حص

 ال مكبر هللا اوقتاو ةّدعلا اوصخأو نهتّدعِل نُهوَقَّلَطَف ءاتشلا ُمتَقَلَط اذإ ينل

 جارخإلا نع يهنلا نم دافتسيو ١[ :قالطلا ] «َنهِتوُيُب نم نهوُجرخت
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 متنكس ثْيَح نم نُهوُنِكْسأإ» :ىلاعت هلوق هديؤيو «ىنكسلا عم ةقفنلا بوجو
 :ىلاعت هلوق ةقفنلا بوجو ىلع لديو [7: :قالطلا] 4ْمُكِدْجُو نِم

 ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوقو [ 74١ :ةرقبلا ] © فوُرَْلاب عام تاقلطمللو

 ناكو ةعجرلا وهو [ ١ :قالطلا ] 4 ًارمأ كلذ َدْعَب ُثِدْحَي هللا َّلَعَلال :لوألا
 5 0 0 . ةيعجرلا يف كلذ

 همحر ماسم دنع سيق تنب ةمطاف ثيدحل , ىنكس الو اهل ةقفن الف ةنئابلا امأ

 يفو «ىنكس الو اهل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا يف : : لزب ينلا نع هريغو هللا

 . هللا لوسر يل لعجي ملف ًاثالث يجوز ينقلط» : : تلاق اهنأ اهنع [هريغو نيحيحصلا

 لسمو دمحأ جرخأ دقو .عازن الب اهثيدح حص دقو . (ىنكس الو ةقفن ان ل

 ينوكت نأ الإ كل ةقفن الو : : للو هللا لوسر اهل لاق هنأ يئاسنلاو دواد وبأو

 تاک كر أل ودع لاتر دلا ام ةشئاعو رمع اهيلع ركنأ دقو .« ًالماح

 ةمطاف تلاق دقو «تيسن وأ تظفح اهلعل يردن ال ةأرما لوقل انيبن ةنسو هللا

 « نهنّدعل َنَهوُقَلَطَف # : : ىلاعت هللا لاق لا باتك مكنييو يبي كلذ اهغلب نيح

 يأف [ ١ : : قالطلا ] 4 ًارمأ كلذ دعب تدب هللا لعل يرْدت ال :لاق ىتح

 دمحأ ةئئابلل ىنكسلاو ةقفنلا بوجو مدع ىلإ بهذ دقو ؟ ثالثلا دعب ثدحي

 نسحلاو «سابع نبا نع رحبلا يف هاكحو . .مهعابتأو «دوادو روث وبأو قاحسإو

 . مساقلاو ,ةيمامإلاو «يعازوألاو «ىليل يأ نباو . يبعشلاو « ءاطعو «يرصبل

 ني نهونكسأ :  ىلاعت هلوقل « ىنكسلا او أهل ةقفن ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 يف اهنأ ىلع لدي ام مدقت دقو [1 : قالطلا ] « مك د جو نش مکس ثیح

 لهأو «يروثلاو دبع نب رمعو «باطخلا نب رمع بهذو .ةيعجرلا

 . ىنكسلاو ةقفنلا بوجو ىلإ یجب مامإلاو « رصانلاو « ةفوكلا

 يف كلذ ىلع لدي ليلد NT مدعلف :ةافولا ةدع-يف نمل اهبوجو مدع ار (

 ناك اذإ ءةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا امنا , : للو هلوق دعب امس الو «لماحلا ريغ

 هديؤيو .« ىنكس الو ةقفن الف «ةعجر اهيلع نكي مل اذإف ,ةعجر اهيلع اهجوزل

 #ًارمأ كلذ َدْعَب ُثِدْحُي هللا لعل :ىلاعت هلوقب ةمدقتملا ةيآلا ليلغت' ًاضيأ
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 ًاضيأ هديفيو . رمالا كلذ ةافولا ةدع يف قبي مو .ةعجرلا وهو [ ١ :قالطلا ]

 ىَنَح َنُْيَلَع اوقفنأف ٍلْمَح تآلوأ نک نإو# :ىلاعت هلوق يف طرشلا موهفم
 ءاوس لماحلل ةقفنلا بوجو ىلع لدي ًاضيأ وهو [  :قالطلا ] €نُهَلمَح َنْعْصَي

 يلوم هلوق كلذ ىلع لدي كلذكو ؛ةافولا وأ نئابلا وأ ىعجرلا ةدع يف تناك

 .يقهيبلا ىور دقو .« ًالماح ينوكت نأ الإ كل ةقفن ال » :سيق تنب ةمطافل

 :رجح نبا لاق .«اهل ةقفن ال » :لاق اهنع يفوتملا لمالا يف هعفري رباج نع

 يف اصن ناكل هعفر حص ولو هفقو ظوفحملا :يقهيبلا لاق نكل «تاقث هلاجرو

 يف مدقت امب ةافولا ةدع يف نمل ىنكسلا بوجو مدع ديقي نأ يغبنيو ؛ عازنلا لح

 ديفي كلذ نإف هيف يهو اهجوز توم اهغلب يذلا تيبلا يف اهدادتعا بوجو
 اع كلذ نوكيو .ةدعلا يضقنت ىتح هيف تيقب جوزلا تيب يف تناك اذإ اهنأ

 .لاكشإ الف . ماعلا صيصخت وأ قلطملا دييقت باب نم ةلدألا نيب

 . مدقتملا ةبتع تنب دنه ثيدحلف ءرسوملا هدلاو ىلع دلولل بجت اهنوك امأو

 ظ . نومي نمو لجرلا' ىلع اهبوجو نم ةرطفلا يف مدقت ام هديؤيو

 هديفي ام لقأ يه ةقفنلا نألف ءرسوملا هدلو ىلع دلاولا ةقفن بوجو امأو

 تنأ» : لو هلوقو [ +١ : ءارسإلا ] 4 ًاناّسْحِإ نْيدلاولابو # : ىلاعت هلوق

 نم دوراجلا نباو ,ةميزخ نباو «دواد وبأو .دمحأ هجرخأ .« كيبأل كلامو

 لكأ ام بيطأ نإ » :ثيدحو «هدج نع هيبأ نع «بيعش نب هغ تند

 لهأو «دحأ هجرخأ .«مهلاومأ نم اولكف ءهبسك نم هدلوو هبسك نم لجرلا

 لاق ؟ هللا لوسر اي ربأ نم » :ثيدح كلذ ديؤيو .ماحلاو «نابح نباو « ننسلا

 نيحيحصلا يف وهو .« كابأ لاق ؟ نم مث :لاق ,كمأ :لاق ؟نم مث :لاق . كمأ

 ظ .ةريره يلأ ثيدح نم امهريغو

 هريغو ماسم دنع ةريره يلأ ثيدحلف .هكلمي نمل ديسلا ىلع ةقفنلا بوجو امأو

 لمعلا نم فلكي الو ,فورعملاب هتوسكو هماعط كولمملل » :لاق يلب ينلا نأ
 يف وهو .«سبلي امم هسبليو .لكأي امم همعطيلف ١ :ثيدحو .«قيطي ال ام

 .رذ يأ ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا
۳4$ 



 دورو مدعلف ,محرلا ةلص باب نم الإ ةبارقلا رئاس ةقفن بحت ال اهنوك امأو

 جاتحملا محرلاو «ةماع يهو محرلا ةلص ثيداحأ تءاج لب كلذ صخي ليلد

 هتعس نم ةعس وذ قفنيل :ىلاعت لاق دقو ,ةلصلاب ماحرألا قحأ ,ةقفن ىلإ

 افت هللا فلكي ال [ ۷ :قالطلا ] «هللا ُهاَتآ امم َقِفنيْلَف هَر ِهّْيَلَع َرِدُق ْنَمو

 . #ُهَرَدَق رتقملا لَعَو ُهَردَق عسوُملا ىلع .[ ۷ :قالطلا] (اهاتآ ام آلإ
 .[ ۲۳٠ :ةرقبلا ]

 تای“ | نم دافتسي الف .هانكسو هتوسك بح هتقفن بحت نم نوک امأو

 . اهركذ مدقتملا ةحيحصلا ثيداحألاو . ةينآرقلا
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 باب
 عاضرلا يف ءاج ام

 عيضرلا نوكو «نبللا دوجو نقيت عم تاعضر سمخب همكح تبني امنإ
 زوجيو «ةعضرملا لوق لبقيو ,بسنلا نم مرحي ام هب مرحيو ماطفلا لبق
 . رظنلا زيوجتل ةيحل اذ ناك ولو ريبكلا عاضرإ

 ثيدحلف «تاعضر سمخب الإ همكح تبثي ال عاضرلا نوك امأ :لوقأ
 تاعضر رشع نآرقلا نم لزنأ امف ناك » :تلاق اهنأ هريغو مسم دنع ةشئاع

 أرقي ايف يهو لو هللا لوسر يفوتف «تاعضر سمخب خسن مث نمرحي تامولعم
 نأ ؛ةشئاع ثيدح هفلاخي الو ؛حيحصلا يف ةتبآث قرط ثيدحللو .«نآرقلا نم
 . نئسلا لهأو دمحأو ماسم هجرخأ .«ناتصملا الو ةصملا مرحت ال » :لاق هلم ينلا

 ال , :لاق لب يبنلا نأ ؛هريغو هللا همحر ماسم دنع لضفلا مأ ثيدح كلذكو

 جرخاو .( ناتجالمالاو ةجالمالاو «ناتصملاو ةصملاو .ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت

 يف ام ةياغ نأل ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم يذمرتلاو , يئاسنلاو ,دمحأ هوجن ٠
 ةجالمالاو «نيتعضرلاو ةعضرلاو ءنيتصملاو ةصملا E ندم
 ثيدح فلاخي ال وهو .ًاقوطنم ثيداحألا ىنعم وه اذهو نمرحي ال نيتجالمإلاو
 هذه ىنعم امأو .نمرحي ال سمخلا نود ام نأ ىلع لدت اهنأل تاعضرلا سمخلا
 عوفدم وهف نيتعضرلاو ةعضرلا ىلع داز ام مرحي نأ وهو .ًاموهفم ثيداحألا

 دنع اهسالو اهب لمعلاو الوبق بجوف «ةدايز ىلع ةلمتشم يهو سمخلا ثيدحل
 نأ يه ةعضرلاو .صيصختلا ديفي ركنملا ىلع لعفلا ءانب نإ :لوقي نم لوق
 ريغل هرايتخاب هكرتي ىتح كلذ ىلع رمتسي مث هنم صتميف يدثلا يبصلا ذخأي
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 . ريبزلا نب هللادبعو ,ةشئاعو , دوعسم نبا سمخلا رابتعا ىلإ بهذ دقو . ضراع

 .دعس نب ثيللاو « ريبزلا نب ةورعو .ريبج نب ديعسو «سواطو « ءاطعو

 كلذ يور دقو ءملعلا لهأ نم ةعاجو ؛ مزح نباو قاحسإو دمحأو ,يعفاشلاو

 فوجلا ىلإ لصاولا عاضرلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو .بلاط يبأ نب يلع ن نع

 . لق نإو مرحتلا يضتقي

 نكي مل ولف ٠ .عاضرلا مكح توبث ببس هنألف < 70001

 .عوسم هجو عاضرلا مكح تابثإل نكي مل ًامولعم يبصلا عاضتراو ًامولعم هدوجو

 يذمرتلا دنع ةملس مأ ثيدحلف , ماطفلا لبق عيض رلا نوک رابتعا هاو

 نم مرحي الو : : هللا لوسر لاق ؛لاق هححصو ًاضيأ مكاحلاو هححصو

 نب ديعس جرخأو .« ماطفلا لبق ناكو «يدثلا يف ءاعمألا قتف ام الإ عاضرلا

 لاق :لاق سابع نبا ثيدح نم يدع نباو ,يقهيبلاو ,ينطقرادلاو , روصنم

 .هفقو يقهيبلا ححص دقو . «نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال : للو هللا لوسر

 . رباج ثيدح نم يسلايطلا دواد وبأ جوخ او ريثك نباو .يدع نبا هحجرو

 لاق دقو .«مالتحا دعب متي الو .لاصف دعب عاضر ال » :لاق ميو يبنلا نع

 ال» : تلاق ةشئاع ثيدح نم [هريغو نيحيحضلا يفو .تبثي ال هنإ : يرذنملا
 نم يخأ : تلق ؟اذه نم :لاقف «لجر يدنعو ليلو هللا لوسر يلع :لخد

 .« ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإف ؟ نكناوخإ نم نرظنا ةشئاع اي :لاق . ةعاضرلا

 نميف هيلع لالدتسالا مدقت دقف «بسنلا نم مرحي ام هب مرحي هنوك امأو

 e وياك و جاكم مرج

 |. ةيقع كيدح نم هريغو يراخبلا هجرخأ الف ءةعضرلا لوق لبقي هنوك امأو .

 ذق تلاقف ءادوس ةمأ تءاجف باهإ يلأ تنب ىحي مأ جوزت هنأ » ثراحلا نبا

 ترك ذف تيحنتف لاق «ينع ضرعأف للو ينلل كلذ تركذف :لاق ؛ اكتعضرأ

 اهعد » :ظفل يفو .«هاهنف اكتعضرأ اهنا تمعز دقو فيكو ؛لاقف ءهل كلذ

 دقو .«ةبقع اهقرافف ليق دقو فيك » :رخآ ظفل ينو «حيحصلا يف وهو .« كنع

۲40 



 .قاحسإو ,.نسسحلاو «يرهزلاو . سابع نباو «ناثع كلذ ىلإ بهذ
 . كلام نع يورو . ديبع وبأو ‹ لبنح نب دمحأو «يعازوألاو

 ثيدحلف «رظنلا زيوجتل ةيحل اذ ناك ولو ريبكلا عاضرإ زوجي هنوك امأو
 مالغلا اذه كيلع لخدي هنإ » : ةشئاعل ةملس مأ تلاق :تلاق ةملس مأ تنب بنيز
 ةوسأ هللا لوسر يف كلام :ةشئاع تلاقف . لع لخدي نأ بحأ ام يذلا عفيألا
 لع لخدي الاس نإ هللا لوسر اي » :تلاق ةفيذح يلأ ةأرما نإ :تلاقو .« ةنسح

 لخدي ىتح هيعضرأ لوب هللا لوسر لاقف ءهنم ةفيذح يلأ سفن يفو «لجر وهو
 دقو .ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هوحن جرخأ دقو .هريغو لسم هجرخأ . كيلع
 تنب بنيزو « ليهس تنب ةلهسو ,نينمؤملا تاهمأ ةباحصلا نم ثيدحلا اذه يور
 بهذ دقو .مجلا عمجلا مهنع هاور مث ةريثك ةعامج نيعباتلا نم هاورو . ةملس مأ
 دعس نب ثيللاو «حابر يأ نب ءاطعو « ريبزلا نب ةورعو «ةشئاعو يلع كلذ ىلإ

 فالخ ىلإ روهمجلا بهذو ؛قحلا وهو مزح نباو «يرهاظلا دوادو « ةنييع نباو

 .كلذ



 باب

 ةناضحلا يف ءاج ام

 نم محلا نيعي مث ,بألا مث ,ةلاخلا مث ,حكنت مل ام ,همأ لفطلاب لوألا

 نيب يبصلا ريخي لالقتسالا نس غولب دعبو ,ًاحالص هيف ىأر نم ةبارقلا
 . ةحلصم هتلافك يف هل ناك نم هلفك ادجوي مل نإف .همأو هيبأ

 هللا لوسر اي تلاق ةأرما نأ » : ورمع نب هللادبع ثيدحلف ءمألا امأ :لوقأ

 معزو « ءاقس هل يبدُثو «ءاوح هل يرجحو « ءاعو هل ىنطب تناك اذه ىنبا نإ

 وبأو .دمحأ هجرخأ .« يحكنت مل ام هب قحأ تنأ :لاقف ,ىنم هعزني هنأ ا

 نم ىلوأ مألا نأ ىلع عاجلا عفو دقو «هححصو كاحلاو . يقهيبلاو «دواد

 نع يور دقو .حاكنلاب لطبي اهقح نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكحو .بألا

 اوجتحاو «مزح نباو يرصبلا نسحلا بهذ هيلإو «حاكنلاب لطبي ال هنأ ناثع

 نأب كلذ نع باجيو . وب ينلاب تجوزت نأ دعب اهتلافك يف ةملس مأ نبا ءاقبب
 ءاهريغ بيرق هل قبي مل هنأ لاتحال هب جتحي ال عزانملا مدع عم ءاقبلا درج

 قحلا نأب ىضق ب ينلا نإف «ةزح ةنبا ثيدح يف يتأبس امب ًاضيأ اوجتحاو
 باجيو .مألا ةلزنمب ةلاخلا :لاق دقو « بلاط يلأ نب رفعج تحت تناكو . اهتلانخل

 ىلع ًاليلد نوكي اذه نإ لاقي نأ نكميو « مألا يف دراولا صنلا عفدي ال هنأب اذه نع
 الف ريغصلل محر وه نمب ناك اذإ حاكنلا نأ نم ةيوداهلاو ةيفنحلا هيلإ تبهذ ام

 .( يحكنت مل ام » : يو هلوقل ًاديقم ةزمح ةنبا ثيدح نوكيو .قحلا هب لطب
 يف بزاع نب ءاربلا ثيدحلف ءاهادع نمم مألا دعب ىلوأ ةلاخلا نوك امأو

 : يلع لاقف «ديزو رفعجو يلع اهيف مصتخا ةزمح ةنبا نأ ١ : امهريغو نيحيحصلا
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 : ديز لاقو «يتحت اهتلاخو يمع تنب :رفعج لاقو «يمع ةنبا يه ا قحأ انأ

 دارملاو .« مألا ةلزنمب ةلاخلا :لاقو اهتلاخل و هللا لوسر اهب ىضقف . يخأ ةنبا

 ءلالدتشالا هجوو . (هنیب یخآ لوب ينلا ناك دق ةزمح نأ يخأ ةنبا ديز لوقب
 نا هيبشتلا ىضتقمف «نضاوحلا مدقأ مألا نأ عامجإلاب تبث دق هنأ ثيدحلا اذهب

 مدقأ بألا نإ ؛ليق دقو «هريغو بألا نيب قرف ريغ نم اهريغ نم مدقأ ةلاخلا

 .هفلاخ نم جحي ثيدحلاو فورعم فالخلاو , حيحصب كلذ سيلو اعاجإ اهنم

 دق هنكل .هصخي ليلد دري مل نإو وهف .ةناضحلا يف تالا وخ تاتا امو

 لدي اذه نإف «« يحكنت مل ام هب قحأ تنأ» : مالل هوم ةلوق لثم نم ديفتسا

 تابثا كلذكو «ةلاخلا يهو اهتلزنمب نمو «مألا دعب بألل قحلا لصأ توبث ىلع
 . ةلمجلا يف هل قح تابثا ديفي هنإف ؛ ةلافكلا يف مالا نيبو هنيب رييختلا

 تمدع اذإ هنألف .ًاحالص هيف ىأر نم ةبارقلا نم ماحلا نيعي هنوك اغا

 ا و ةر ورا يقع لا جاتح يبصلاو «بأللاو ةلاخلاو

 دبع جرخأ دقو . يبصلل ًاحالص هيف یری نم مهنم هرمأب موقي نم احلا نيعيف

 يف ركب يلأ ىلإ هتمصاخ باطخلا نب ,-رمع ةأرما نإ » : ناك ر نع ار

 قحأ يهو . ىنحأو محرأو فطلأو فطعأ يه :ركب وبأ لاقف ؛ اهيلع دلو

 ةلعلا لعج هنع هللا يضر ركب ابأ نأ ديفت فاصوألا هذهف «« جوزتت مل ام اهدلوب

 .ونحلاو ةمحرلاو فطللاو فطعلا

 .بألاو مألا نيب لالقتسالا نس غولب دعب يبصلل رييختلا تشي 0 امأو

 . يذمرتلا هححصو ننسلا لهاو دمحأ دنع هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدحلف

 تلاقف تءاج ةأرما نا » :ظفل يفو .« همأو هيبأ نيب ًامالغ رّيخ يلوي ينلا نأ »

 دقو ةبتع يبأ رثب نم يناقس دقو «ينباب بهذي نأ ديري يجوز نإ هللا لوسر اي
 ؟يدلو يف ينقاخي نم +اهجوز لاق .؛هيلع اههتسا : يَ هللا لوسر لاقف «ينعفن
 .همأ ديب ذخأف .تئش اههيأ ديب ذخف ؛كمأ هذهو .كوبأ اذه يلوم يلا لاقف

 نابح ¿ نباو يذمرتلا هححصو ةبيش يأ نباو ننسلا لهأ هجرخأ .« هب تقلطناف
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 نم ينطقرادلاو ,ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو ءدمحأ جرخأو ؛ ناطقلا نباو

  هتأرما تبأو ماسأ هدج نأ » :هدج نع يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع ثيدح

 ءانهه بألا ميو ينلا سلجأف :لاق غلبي مل هل ريغص نباب ءاجف ءمست نأ

  .هيبأ ىلإ بهذف .هدها مهللا :لاقو هريخ مث ءانهه مألاو

 ًاجاتحم هنوكلف «دجوي مل اذإ ةحلصم هتلافك يف هل ناك نم هلفكي هنوك امأو

 يف ةربتعم ةحلصملا تناكف « عرشلا صنب قح كلذ يف هل نم دجوي ملو كلذ ىلإ

 لاومأ يف ةدراولا ةلدألا كلذ ىلع تلد دقو « هلام يف تربتعا اك هندب ةحلصم

 . ةنسلاو باتكلا نم ىماتيلا
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 عيبلا باتك

 الو .قطنلا ىلع رداق نم ةراشإب ولو «يضارتلا درجم هيف ربتعملا
 .رونسلاو «بلكلاو «مانصألاو ؛ريزنخلاو ؛ةتيملاو ؛رمخلا عيب زوجي
 كمسلاك :ررغ هيف امو ءاملا لضفو مارح لكو «لحفلا بسعو ؛مدلاو

 ؛ قبآلا دبعلاو ,عرضلا يف امو ,ةسمالملاو ,ةذبانملاو ؛ةلبحلا لبحو ؛ ءاملا يف
 يف نمسلاو ,رهظلا يف فوصلاو «حلصي ىتح رمثلاو ؛مسقت ىتح مناغملاو
 ريصعلاو ؛نوبرعلاو ؛ةرضاخملاو ؛ةمواعملاو ؛ةنبازملاو ؛ةلقاحملاو ؛نبللا
 ماعطلاو «هضبق لبق هارتشا امو ,ءىلاكلاب ءىلاكلاو ,ًارمخ هذختي نم ىلإ
 ناك اذإ الإ عيبلا يف ءانثتسالا حصي الو ,ناعاصلا هيف ىرجي ىتح

 نأ الو «مراحملا نيب قيرفتلا زوجي الو ؛ عيبملا رهظ ءانثتسا هنمو ؛ًامولعم
 .نابكرلا يقلتو ؛عيبلا ىلع عيبلاو .شجانتلاو ,دابل رضاح عسببي
 الو ؛عيبو فلس لچ الو ؛حئاوجلا عضو بجيو ؛ ريعستلاو ؛ راكتحالاو

 دنع سيل ام عببو , نمضي مل ام حبرو ؛ةعيب يف ناتعيب الو ؛ عيب يف ناطرش
 . اقرفتي مل ام تباث سلجملا يف رايخلاو ؛عادخلا مدع طرشب زوجيو ؛ عئابلا

 .قطنلا ىلع رداق نم ةراشإب ولو يضارتلا درجم ربتعملا نوك امأ :لوقأ
 ال هنأو ؛ةصوصخم ظافلأ نم للعلا لهأ ضعب هربتعا ام ىلع لدي ام دري مل هنوكلف
 ؛ كنم تعبو كتعب :وحن نم تاياورلا يف درو ام مهديفي الو ؛ اهريغب عيبلا زوجي
 دري ملو ؛ اهب الإ حصي ال هنوك يف عازنلا امنإو كلذ حصي عيبلا نأ ركنن ال انإف
 لدف [ ؟9 : ءاسنلا ] € ضاّرت نع ةَراجت # : ىلاعت هللا لاق دقو ؛ ءىش كلذ يف
 ةا را و فلي هيلع كولا نم دتلو طال وه ضار هنأ لغ كل

 لاقو « لصح ةديفم ةراشا يأبو ؛ ناك ةفص يأ ىلعو ؛ عقو ظفل يأب ةيانك وأ

 سفنلا ةبيط تدجو اذإف .« هسفن نم ةبيطب الإ ماسم ءىرما لام لحي ال ١ : لوب
 . كلذ ريغ ربتعي الف يضارتلا عم
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 هتيملاو رمخلا 2 مرح هللا نإ ( : لوقي ا ىنلا چ هنأ (هريغو نحيحصلا

 ثيدح نم امههريغو نيحيحصلا يف الف ؛ رونسلاو بلكلا عيب زاوج مدع امأو

 يأ ثيدح نم اههيفو .« بلكلا نمث نع يلب هللا لوسر یہن » :لاق دوعسم نبا

 يبنلا نأ ؛ رباج ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم حيحص يفو «هوحن ةفيحج
 : لاق تاقث هلاجر دانسإب يئاسنلا جرخأو .« رونسلاو لكلا نمث نع ىن » : لَ

 .« ديص بلك الإ بلكلا نمت نع يلو هللا لوسر ۳

 لوب هللا لوسر نإ »: لاق نيحيحصلا يف ةفيحج يلأ ثيدحلف «مدلا امأو
 .« مدلا نمت مرح

 هجرخأ الف ؛هب ىزنيل هبحاص هيركي لحفلا ءام وهو ؛لحفلا بسع امأو

 بسع نمت نع ىبن هَ ينلا نا » :هنع هللا يضر رمع نبا ثثيدح نم يراخبلا

 ثيداحأ بابلا يفو ؛رباج ثيدح نم ماسم حيحص يف ام هلثمو .« لحفلا

 هيلع ءيش طرش ريغ نم لحفلا بسع ىلع ىطعي ام يهو ةماركلا يف صخرو
 عسا لاك

 لوسر اي ليق » ؛رباج ثيدح نم ا[هريغو نيحيحصلا يف الف «مارحلا امأو

 اب حبصتسيو « دولجلا اهب نهديو « نفسلا اهب ىلطي هنإف ؟ ةتيملا موحش تيأرأ هللا
 اهموحش مرح امل هللا نإ , دوهيلا هللا لتاق :لاق مث مارح وه ءال لاقف .سانلا

 نبا ثيدح نم دواد ناو «دمجحأ جرخأو .(« هنمث اولكأف ؛هوعاب مم ( 0ه ولمج

 .هاهوباذآ يأ )١(



 اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح ؛دوهيلا هللا نعل » :لاق للو يبنلا نأ سابع
 0 . «هنمت مهيلع مرح « ءيش لكأ موق ىلع مرح اذإ هللا نإو ءاهنامثأ اولكأو

 لضف عيب نع ىمن يلع ينلا نأ : :ةدبع نب سايا ثيدحلف .ءاملا لضف امأو
 : يريشقلا لاقو .هححصو يدذمرتلاو . يئاسنلاو « دواد واو ءدمحأ هاور .« ءاملا

 .هوحنب «ةجام نباو . دمحأو مسم نع رباج ثيدحلو ؛نيخيشلا طرش ىلع وه
 عنمي ال » :ظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف اديقم درو دقو
 ا ( لكلا هب عنميل ءاملا عابي ال٠ : : ظفل يفو .« لكلا لضف هب عنميل ءاملا لضف

 ظ 0-0
 ىن لب ينلا نأ » :هريغو ماسم دنع ةريره يلأ ثيدحلف ؛ ررغ هيف ام امأو

 ال , :لاق ر ينلا نأ دوعسم نبا ثيدح نم دمحأ جرخأو .« ررغلا عيب نع

 حجر دقو ؛ دايز يأ نب ديزي هدانسإ يفو .« ررغ هنإف  ءاملا يف كمسلا اورتشت
 . ررغلا عيب يف لخاد هنكلو هفقو يقهيبلا

 نبا ثيدح نم هريغو لاسم يف اك كلذ نع لوب هبهنلف ةلبحلا لبح امأو
 لبح ىلإ روزجلا موحل نوعيابتي ةيلهاجلا لهأ ناك ١ :نيحيحصلا يفو .رمع
 مهاهنف تجتن يتلا لمحت مث ءاهنطب يف ام ةقانلا جتنت نأ ةلبحلا لبحو ؛؛ةلبخلا
 دلو عيب ؛ليقو ؛لاحلا يف لماحلا ةقانلا دلو عيب هنإ : ليق دقو . كلذ نع هي
 يف اك ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع ىهنلا درو دقو ؛ةياورلا يف اک اهدلو
 رهش هدانسا فو. ينطقرادلاو « رازبلاو ا ا وو

 لوسر هن ١ : لاق رجلا ف دخ لأ هك ثيدحلف ؛ةسمالملاو ةذبانملا ااو

 هديب خالا پو ا ؛ةسمالملاو . 0 يف ةذبانملاو ةسمالملا نع ا هللا

 نوكيو هبوثب لجرلا ىلإ لجرلا ذبني نأ ةذبانملاو ؛هبلقي الو راهنلاب وأ ليللاب
 دنع سنأ نع بابلا يفو .ةياورلا يف اذك ضارت الو رظن ريغ نم اهعيب كلذ
 . ماسمو يراخسلا
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 يل فوصلاو « حلصت ىتح ةرمثلاو ؛ ماغملاو «قبآلا دبعلاو ءعرضلا يف ام امأو

 نع يهنلا يف مدقتملا هنع هللا يضر ديعس يأ ثيدحلف < نبللا يف نمسلاو « رهظلا

 ءارش نعو ؛ اهعورض يف ام عيب نع يهنلا هيف نإف ؛ ماعنألا نوطب يف ام ءارذ

 تح ماغملا عيب نع ينل درو دقو « مسقت ىتح مناغملا ءارش نعو «قبآلا دبعلا

 , دمحأ دنع ةريره يلأ ثيدح نمو ؛ يئاسنلا نع سابع نبا ثيدح نم مسقت

 . رهظلا ىلع فوصلاو .معطي ىتح رمثلا عيب نع يهنلا درو دقو .دواد يبأو

 ' ينطقرادلا دنع سابع نبا ثيدح نم ؛نبللا يف نمسلاو «عرضلا يف نيللاو
 ثيداحأو . هريغو ني نب ىبحي هقثو دقو « حورف نب رمع هدانسإ يفو ‹ يقهيبلاو

 لع قدي ررغلا تأل «تاياوزلاق م ج دع نه5 زرلا غيب نع يهنلا

 نأ: :رمع نبا ثيدح نم اهريغو ماسمو يراخبلا جرخأو . روصلا هذه عيمج

 جرخأو . ( عاتبملاو عئابلا ىهن ءاهحالص ودبي ىتح راثلا عيب نع ىبن هلم ينل

 .هوحن سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو «ةريره يأ ثيدح نم ماسم هوحن

BAL,يراخبلا دنع نأ ا ةنراتلاوب اة  

 .« ةنبازملاو ةسمالملاو ةذبانملاو ةرضاخملاو ةلقاحملا نع لوب هللا لوسر ىهن » : لاق

 ةنبازملاو ةلقاحملا نع رب يبنلا ىمن ١ :لاق رباج ثيدح نم نيحيحصلا يفو
 ؛ مولعم ماعطلا نم ليكب عرزلا عيب ةلقاحملاو . ثيداحأ بابلا يفو .« ةمواعملاو

 ةنس نم رثكأل ةلخنلا رمت عيب ةمواعملاو رمتلا نم قاسوأب لخبلا رمت عيب ةنبازملاو

 لبق ءارضخ ةرمثلا عيب ةرضاخملاو ؛ةلاهجو ررغ عيب عيمجلاو ؛ دحاو :دقع يف

 ظ . اهحالص ودب

 ورمع ثيدح نم دواد وب وبأو يئاسنلاو دحأ هجرخأ لف ؛نوبرعلا عيب امأو

 عيبو : '« نوبرعلا عيب نع ا ىلا یا : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نبا

 كرت.اذإ هنأ ىلع ؛ عيبلا لبق هوحن وأ ًاهرد عئابلا يرتشملا يطعي نأ وه نوبرعلا

 يف قازرلا دبع هجرخأ ام اذه ضراعي الو . ءيش ريغب عئابلل مهردلا ناك ءارشلا

 نأل ؛هزاجأف عيبلا يف نوبرعلا نع يلب يبنلا لكس لئس هنأ ماسا نب ديز نع «هدنسم ْ

 . لسرم ثيدحلا اضيأو ؛فيعض وهو ىبحي يلا نب مهاربإ هدانسإ يف
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 رمخلا عئاب هللا نعل» :ثيدحلف ؛ًارخ هذختي نم ىلإ ريصعلا عيب امأو
 نم تاقث هلاجرو . ةجام نباو . يذمرتلا هجرخأ .« اهرصاعو اهيرتشمو اهبراشو
 دنع هدانسإ فو . دواد وبأو .ةجام نباو .دجحأ هوحن جرخأو ا ثيدح

 وهو فورعم هنإ : ليقو ؛فورعم ريغ هنإ ليق دقو ؛ يقفاغلا هللادبع نب نمحرلا

 طسوألا يف يناربطلا جرخاو .نكسلا نبا ثيدحلا ححصو ؛سلدنألا ءارما نم

 وأ يدوب نم هعيبي ىتح فاطقلا مايأ بنعلا سبح نم :ًاعوفرم ةديرب نع
 يفو ؛ نسح هدانسإو .«ةريصب ىلع رانلا محقت دقف ًارمخ هذختي نمم وأ ينارصن
 . ثيداحا باملا

 دنع رمع نبا ثيدحلف ؛ مودعملاب مودعملا يأ . ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب امأو
 .0 ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نع ىبن لل ينلا نأ » :هححصو ؟احلاو ينطقرادلا

 عيب نع ىهن ا يبنلا نأ » :جيدخ نب عفار نع يناربطلا هجرخأ ام هديؤيو
 ؛فيعض وهو يذبرلا ةديبع نب ىسوم هدانسإ يفو .« نيدب نيد ءىلاكب ءىلاك
 ؛هريغ نع ثيدحلا اذه فرعأ الو يدنع هنع ةياورلا لحت ال :هيف دمحأ لاق دقو
 زوجي ال هنأ ىلع سانلا عامجإ نكلو .حيحص ثيدح ًاضيأ اذه يف سيل :لاقو

 : ثيدحك ضيباقتلا طارتشا يف ةدراولا ثيداحألا ةيوقتو . ىهتنا نيدب نيد عيب

 .« ءيش اکنیبو اقرفتي مل ام » : ثيدحو . حيحصلا يف وهو.« ديب اذني ناك اذإ »

 لاق ؛لاق هريغو مسم دنع رباج ثيدحلف .هضبق لبق هارتشا ام عيب امأو

 ًاضيأ مسم جرخأو « هيفوتست ىتح هعبت الف .ًاماعط تعتبا اذإ ٠ : هيَ هلا لوسر
 دمحأ جرخأو .«ىوتست تح علسلا عابت نأ و هللا لوسر ىبهن» :لاق هريغو

 هعبت الف ًائيش تيرتشا اذإ :هل لاق يل ينلا نأ » : مارح نب ميكح ثيدح نم
NDدواد وبأ جرخأو .يطساولا دلاخ نب ءالعلا هدانسإ يفو . 

 ينلا نأ » : : تباث نب ديز ثيدح نم هاححصو نابح نباو « ماحلاو . ينطقرادلاو

 يفو .«مههاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح «عاتبت ثيح علسلا عابت نأ یہ هيلع
 . روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو . ثيداحأ بالا

 )١( لصألا شماه ه ا هيضقت لصألا يف .
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 رباج ثيدحلف ؛ ًامولعم ناك اذإ الإ عيبملا يف ءانثتسالا حصي ال هنوك امأو

 ج

 اش هنم ينثتسيو انه عيبي نأ داماو « ماعي 3 الا هاححصو نابح نباو

 هلمج رهظل رباج ىنثتسا ةمولعملا اينثلا نمو ,حصبف ًامولعم ناك اذإ الإ .ًالوهجي

 . هثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يف وهو يوب ينلا نم هعاب نأ دعب ةنيدملا .إإ

 تعمس :لاق بويأ يأ ثيدحلف .مراحملا نيب قيرفتلا زوجي ال هنوك امأر

 هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف .اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم » :لوقي و هللا لوسر

 ثيدحو «هححصو . م احلاو « ينطقرادلاو : يذمرتلاو دمحأ هجرخأ .« ةمايقلا موي

 ترك ذف « اهنيب تقرفو |هتعبف نيوخأ نيمالغ عيبأ نأ موب يبنلا ينرمأ » : ىلع

 دقو .دمحأ هجرخأ .«ًاعيج الإ اهعبت الو ؛ |اهعحت راف اهكردأ :لاقف هل كلذ

 ا ثيدحو . مهريغو ماحلاو نابح نباو .دوراجلا نباو ,ةميزخ نبا هححص

 خألا نيبو ؛هدلوو دلاولا نيب قرف نم اور هللا لونر نعل 0ق ىس

 هنإ ) : ىلع ثيدحو داسا سا الو ينطقرادلاو «ةجام نبا ا « هخأو

 وبأ هجرخأ . ١ عيبلا درو كلذ نع ل يبللا هاهنف ؛اهدلوو ةيراج نيب قرف

 ؛ ثيداحأ بالا يفو ؛عاطقنالاب لعأ دقو ,.هححصو مكاحلاو ينطقرادلاو دواد

 ٠ رظن هيفو كلذ ىلع عمجم هنإ ليق دقو

 ب نأ و ىلا نيدو لاق" ردع نبا ةيدخلف# دال رضاخا عيب امأر

 ثیدح نم هريغو ىلاعت هللا هجر ماسم جرخأو . يراخبلا هجرخأ .« دابل رضاح

 سانلا اوعد ؛ دامل رضاح عيبي ال ) :لاق ا ينلا نأ ؛ هنع هللا يصر رباج

 نا اينو :لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« ضعب نم مهضعب هللا قزري

 .«همأو هيبأل هاخأ ناك نإو ؛ دال رضاح عيبي

 ثيدحلف ؛اهنمث عفرل ةأطاوم نع ةعلسلا نمث يف ةدايزلا وهو شجانتلا امأو

 لوقيف هموي رعسب هعيبيل هيلإ ةجاحلا معت عاتب بيرغ مدقي نأ وه دابل رضاح عيب جاهنملا يف )١(

 . جيردتلا ىلع هعيبأل يدنع هك رتا يدلب

۲00 



 نأو ؛دال رضاح عيبي نأ ىبن 5 يلا ناز : نيحيحصلا ف ةريره ا

 نع يلو هللا لوسر ین » :لاق رمع نبا ثیدح نم اهیفو .« اوشجانت
 .« شجنلا

 : لوم ينلا نأ يئاسنلاو دمحأ دنع رمع نبا ثيدحلف ؛ عيبلا ىلع عيبلا امأو

 امهمفو . كلذ وحنب ًاضيأ نيحيحصلا يف وهو ٠ هيخأ عيب ىلع مدحأ عبي ال١
 عيب ىلع لجرلا عيبي ال» : . ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدح نم ًاضيأ

 ءدمحا هجرخأ .« امههنم لوألل وهف نيلجر نم عاب نم نأ» : درو دقو .« هبخأ

 .ماحلاو متاح وبأو ةعرز وبأ هححصو هنسحو يذمرتلاو « يئاسنلاو « دواد وبأو

 ينلا ىن » :لاق هريغو ماسم دنع ةريره يأ ثيدحلف ؛نابكرلا يقلت امأو
 اذإ رايخلاب اهيف ةعلسلا بحاصف هعاتباف ناسنإ هاقلت نإف ؛ ب بلجلا ىقلتي نأ ميل
 نع يلو يبنلا ىهن » :لاق دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« قوسلا درو

 . سابع نباو رمع نبا ثيدح نم كلذ وحن اضيأ اهيفو .« عويبلا يقلت
 « ةيمش يلأ نباو «ماحلاو ,دمحأ دنع رمع نبا ثيدحلف ؛ راكتحالا امأو

 هللا نم ءىرب دقف ةليل نيعبرأ ماعطلا ركتحا نم » :ًاعوفرم ىلعي يأو «رازبلاو

 هللا همحر ماسم جرخأو .لاقم هيفو ديز نب غبصأ هدانسإ ينو .«هنم هللا ءىربو

 جرخأو .« ءىطاخ الإ ركتحي ال١ : اعوفرم هللادبع نب رمعم ثيدح نم هريغو
 .ةريره يأ ثيدح نم ماحلاو دمحأ هوحن

 نباو «يذمرتلاو .دواد يلأو .دمحأ دنع ا ةيردحلف رغما ااو

 وع هللا لوسر دهع ىلع الغ رعسلا نأ ؛ ىلعي أو «رازبلاو , يمرادلاو . ةجام

 قزارلا طسابلا ضباقلا رعسملا وه هللا نإ » :لاقف .انل رّعس :هللا لوسر اي اولاقف
 .«لام الو مد يف ةملظعب ينبلاطي مكنم دحأ نبيل وللا ىقلأ نأ وجرأل يىنإو

 . ثيداحأ بابلا ينو , يذمرتلاو نابح نبا هححصو

 .« حئاوجلا عضو رب ينلا نأ داس تيوس حئاوجلا عضو امأو
 رمأ» : : ظفلب هللا هجر ماسم اضيأ هجرخأو . دواد وبأو , يئاسنلاو , دمحأ .هجرخأ
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 اهتباصأف ًارمث كيخأ نم تعب تنك نإ » :هريغو ماسمل ظفل ينو .« حئاوجلا عضوب
 نع بابلا يفو .« ؟ كيخأ لام ذخأت مب .ًائيش هنم ذخأت نأ كل لحي الف ةحئاج

 وباو « يعفاشلا كلذ ىلإ بهذ دقو . اضيأ هيف سنأ نعو , نيحيحصلا يف ةشئاع

 .نييفوكلا رئاسو ثيللاو « ةفينح

 نأ رمع نب هللادبع ثيدحلف « عيب يف ناطرشو عيبو فلس لحي ال هنوك امأو

 . نمضي مل ام حبر الو « عيب يف ناطرش الو عيبو فلس لحي ال٠ :لاق هيَ ينل

 يدمرتلاو , يئاسنلاو «دواد ناو ءدجأ هجرخأ .( كدنع سيل ام عبت الو

 لاق . ضرقلا انه فلسلاب دارملاو ماحلاو ةيزخ نبا هححص كلذكو . هححصو

 هضرقي امنإ هنأل دساف وهو هيلع دادزي هيلع هعيابي مث ًاضرق هضرقي نأ وه : كلام

 لوقي نأ لثم كلذو « ماسلا ىنعمب فلسلا نوكي دقو .نمثلا يف هيباحي نأ ىلع

 عيب يف ناطرشلاو .اذكو اذك يف هلام ينفلست نأ ىلع «فلأب اذه يدبع كعيبأ

 نأ وه :ليقو .ةئيسن ناك نإ نيفلأبو « ًادقن ناك نإ فلأب اذه كتعب :لوقي نأ

 . هتطايخو هتراصق ېلعو اذكب يبوث كتعب لوقي

 . دواد يبأو . يئاسنلاو , دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدحلف «ةعيب يف ناتعيبلا امأو

 : دواد يلأ ظفلو .« ةعيب يف نيتعيب نع ىبن للي ينلا نإ » :هححصو يذمرتلاو

 هللادبع ثيدح نم دمحأ هجرخأو .«ابرلا وأ اهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم »

 لزا رکا اک ا ل نيام نم نيج ينل ی دنلا# ةردسوزبا
 هركذ امو .حيحصلا لاجر هلاجرو اذك دقنبو اذك ءيسنب وه :لوقيف عيبلا عيبي

 ةه ل عيب ف نظرا تت ماتت دقو ةر ل نكبنلا قهره كاع

 «ناطرش هيف طرش دحاو عيبلا نا «ةعيب يف نيطرشلاب دارملا لب «حيحصب سيلو
 . ناعيب عيبلا انهو

 O رغو بيجر فام لي ال ليلو ل مدلل سلي ( ازييرالاب (

 . ضبقلا لبق عيبلاك « هنامض يف لخدي م ًائيش

 E E مازح نب مكح ثيدحلف «عئابلا دنع سيل ام عيب امأو
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 قوسلا نم هعاتبا مث هنم هعيبأ يدنع سيل عيبلا نع ينلأسيف لجرلا ينيتأي هللا

 هححصو «ننسلا لمأو .دجأ هجرخأ .«كدنع سيل ام عبت ال :لاقف

 ككلم يف سيل ام «« كدنع سيل ام » :هلوقب دارملاو .نابح نباو .يذمرتلا

 ظ . كتردقو

 :لاق نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدحلف ,عادخلا مدع طرش زوجي هنوك امأو
 ال لقف تعياب نم » :لاقف «عويبلا يف عدخي هنأ ُب هللا لوسرل لجر ركذ
 كلذب لاق نم نأ ؛هرهاظو « ةعيدخلا :ةبالخلاو .ثيداحأ بابلا يفو « ةبالخ
 ظ نفي لب وأ نع ارا هل تف

 يف مازح نب كح ثيدحلف «اقرتفي مل ام ًاتباث سلجملا يف رايخلا نوك امأو
 هوحن ًاضيأ |هيفو .« اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيبلا » :لاق لز ينلا نأ ؛ نيحيحصلا

 سلجملا رايخ تابثإ ىلإ بهذ دقو . ثيداحأ بابلا ينو «رمع نبا ثيدح نم

 «سابع نباو «رمع نباو «يملسألا ةزرب وبأو « يلع مهنه ةباحصلا نم ةعامج
 نباو « ءاطعو «سواطو «يبعشلاو «حيرش :نيعباتلا نمو .مهريغو ةريره وبأو
 ديعس نع ًاضيأ هب لوقلا رذنملا نبا لقنو «يراخبلا مهنع كلذ لقن ةكيلم يأ
 «يرصبلا نسحلا نعو «ةنيدملا لهأ نم بئذ يلأ نباو ,يرهزلاو. بيسملا نبا
 نم فلاح مه فرعي ال :لاقف مزح نبا غلابو .مهريغو جيرج نباو .يعازوألاو
 .رقابلاو .قداصلا نع كلذ رحبلا بحاص لقنو .هدحو يعخنلا الإ نيعباتلا

 نع ًاضيأ هاكحو . ىحي مامإلاو . رصانلاو « ىسيع نب دمحأو «نيدباعلا نيزو

 اهنأ ىلإ مهريغو ةيكلاملاو ةيفنحلا تبهذو . روث يلأو .قاحسإو دمحأو . ىعفاشلا

 لوألا لوقلا لاو را الف ةغفصلا تيجو اذإ
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 ابرلا يف ءاج ام

 ريعشلاو «ربلاب ربلاو ,ةضفلاب ةضفلاو ؛بهذلاب بهذلا عيب مرحي

 قاحلإ يفو « ديب أدب لثمب الثم الإ ,حلملاب حلم او «رمتلا رمتلاو « ربعشلاب

 ادي ناك اذإ لضافتلا زاج ؛سانجألا تفلتخا نإف «فالخ اهب اهريغ

 هريغ هبحص نإو يواستلاب ماعلا مدع عم هسنجب سنجلا عيب زوجي الو «ديب

 «ناويحلاب محللا عيب الو ءايارعلا لهأل الإ ًاسباي ناك امب بطرلا عيب الو

 . ةنيعلا عيب زوجي الو ؛هسنج نم رثكأ وأ نينئاب ناويحلا عيب , زوجيو

 ثيدحك ثيداحألا يف اهيلع صوصنملا يه ةروكذملا سانجألا ةتّسلا :لوقأ

 حلا رتاج راو يضلل ات 2520005 بهذلا » :ظفلب ديعس يبأ

 دادزا وأ داز نمف ؛ دىب ذي ل ذاق ‹ حلملاب حلملاو «رمتلاب رمتلاو . ريعشلاب

 يف ثيداحألا رئاسو حيحصلا يف وهو . « ءاوس هيف يطعملاو ذخاألا ترا دقف

 يف فلتخا دقو .سانجألا ةتسلا ركذ الإ اهيف سيل اذكه اهريغو نيحيحصلا

 ميرحت يف اهمكح همكح نوكيف اهريغ ةروكذملا سانجألا هذهب قحلي له قاحلالا

 يف فالتخالا عم طقف ءاسنلا ميرحتو سنجلا يف قافتالا عم ءاسنلاو لضافتلا

 نم بهذو «اهريغ اهب قحلي ال هنإ :ةيرهاظلا تلاقف «ةلعلا يف قافتالاو سنجلا

 : ليقف ؟ يه ام ةلعلا يف اوفلتخاو « ةلعلا يف اهكراشي ام اهب قحلي هنأ ىلإ مهادع

 ؛تايتقالاو نزولاو ليكلاب ريدقتلاو سنجلا :ليقو «معطلاو سنجلا يف قافتالا

 هجرخا امب قاحلالاب لاق نمل لدتسا دقو .ةاكزلا بوجوو سنجلا : : ليقو

 لثمف نزو ام : لاق يلي يلا نأ سنأو «ةدابع ثيدح نم رازبلاو , ينطقرادلا
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 سأب الف ناعونلا فلتخا اذإف كلذ لثمف ليك امو .ًادحاو ًاعون ناك اذإ لثمب
 هدانسا يفو ؛ هيلع ماكتي ملو صيخلتلا بحاص ثيدحلا اذه ىلا راشأ دقو .( هب

 لدي اك ثيدحلا اذهو ,ةعامج هفعضو ؛هريغو ةعرز وبأ هقثو ؛ حيبص نب عيبرلا
 عم ؛نزولاو ليكلا يف قافتالا ةلعلا نأ ىلع لدي كلذك ؛ اهب ةتسلا ريغ قاحلإ ىلع
 نبا ثيدح «سانجألا داع رع تش ابرلا نأ ىلع لدي امو . سنجلا داحتا
 رمث لجرلا عيبي ب نأ ةنبازملا نع يوب هللا لوسر ىهن ١ : :لاق نيحيحصلا يف رمع
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 لک نعو » : ماسمل ظفل يفو .« هلک كلذ نع ىبن ؛ ًاماعط ليكب هعيبي نأ اعرز ناك
 ةياورو «بيبزلاو مركلا يف ابرلا توبث ىلع لدي ثيدحلا اذه نإف « هصرخي رمن
 أطوملا يف كلام هجرخأ ام قاحلإلا ىلع لدي امو .كلذ نم معأ ىلع لدت ماسم

 :بيسملا نب ديعس نع ١ هجرخأو .«ناويحلاب محللا عيب نع ىبن يهل يبنلا نأ
 نع .بئارغلا يف ينطقرادلا هلصوو .ليسارملا يف دواد وبأو «يعفاشلا اضيأ
 ةياورلا بوصو .هفعضب مكحو .دعس نب لهس نك «يرهزلا نع .كلام
 يفو «رازبلا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو ربلا دبع نبا هعبتو .ةلسرملا

 | يبأ نب ةيمأ يلأ ةياور نم ًاضيأ هجرخأو .فيعض وهو ريهز نب تباث هدانسا

 ,نسحلا ةياور نم هنم ىوقأ دهاش هلو ؛ فيعض ةيمأ وبأو ؛ ًاضيأ عفان نع ىلعي
 نب عفار ثيدح كلذ ديؤي امو ؛ ةيزخ نباو يقهيبلاو ا ل

 بنعلا عيب نع هيفو ءايارعلا ةصخر يف يذمرتلا دنع ةمشح يبأ نب نب لهسو « جيدخ

 ,نزولا يف قافتالا ربتعملا نأ ىلع لدي امو .هصرخي رمث لك .نعو بيبزلاب
 :ظفلب ماسمو دمحأ دنع ديعس يلأ ثيدح ١ قرولا الو « بهذلاب بهذلا اوعيبتال

 .ءاوسب ءاوس « لثم الثم «نزوب انزو الإ «قرولاب

  ؛بهذلاب بهذلا ١ :ةريره ١ يبأ ثيدح نم او ماسمو دمحأ جبع

 ماسم دنعو لنج الثم « نزوب و «ةضفلاب ةضفلاو ع لثمب الثم ؛نزوب ًانزو

 .ىنلا نع « كع نب ةلاضف ثيدح نم دواد يبأو يئاسنلاو

 رمع- نبا ٿیدخ ,ليكلا رابتعا يف درو امو « نزوب اتذو الإ .بهذلاب بهذلا
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 نم ًابيرق يتأيس امو .« ًاليك بيبزب هعيبت نأ ًامرك ناك نإو» :هيفو , مدقتملا

 اهنيك راعي علا عب رع وللا
 ثيدح نم حيحصلا يف تبث الف «سانجألا فالتخا عم لضافتلا زاوج امأو

 .ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا » :لاق ملو ينلا نع «تماصلا نب ةدابع

 ءاوس ؛لثمب ًالثم ؛ حلملاب حلملاو ؛رمتلاب رمتلاو ؛ ريعشلاب ريعشلاو ءربلاب ربلاو

 ادي ناك اذإ «تئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا ادا كيد ادن ب

 . ثيداحأ بابلا يفو .« ديب

 : هلوق نم ةحيحصلا ثيداحألا يف عقو الف ؛ يواستلاب ماعلا ربتعي هنوك امأو

 ءيشلا عيب زوجي ال هنأ ىلع لدي اذه نإف «« نزوب ًانزو ءاوسب ءاوس لثمب الثم ١

 ماسم دنع رباج ثيدح كلذ ىلع لدي امو .ةلثاملاو ةاواسملاب ماعلا دعب الإ هسنجب

 ليكلاب اهليك معي ال رمتلا نم ةربصلا عيب نع وب هللا لوسر ىبن » :لاق هريغو
 . ماعلا دعب الإ عيبلا زوجي ال هنأ ىلع لدي اذه نإف «« رمتلا نم ىمسملا

 نب ةلاضف ثيدحلف «نيلثملا دحأل رخآ ءيش ةبحاصمل ريثأت ال هنوك امأو

 اهيف ًارانيد رشع ينثاب ربيخ موي ةدالق تيرتشا» : لاق هريغو ماسم دنع ديبع

 كلذ تركذف ًارانيد رشع ينثا 75 رثكأ اهيف تدجوف اهتلصفف زرخو بهذ

 فلسلا نم ةعاج اذه ىلإ بهذ دقو . « لصفت ىتح عابت الو :لاقف يم ينل

 مهنم ةعاج بهذو «قاحساو دمحأو يعفاشلا هب لاقو ‹باطخلا نب رمع مهنم

  ةدايزلا تناك اذإ رخا ائيش ءيش ةبحاصم عم لضافتلا زاوج ىلإ ةيودهلاو ةيفنحلا

 . اهلباق امل ةيواسم

 يف مدقتملا رمع نبا ثيدحلف « اا ناک ام برا مين زرع ال فوك اأو

 امرك ناك نإو ؛ًاليك رمتب ًالخن ناك نإ هطئاح رمت لجرلا عيبي نأ نع يهنلا

 ةمثح يلأ نب لهسو جيدخ نب عفار ثيدح كلذكو . اليك تست زد هغی نأ

 .نامدقتملا

 : هريغو يراخبلا دنع تباث نب ديز ثيدحلف ءايارعلا لهأل كلذ زاوج امأو
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 يف ظفل يفو .«ًاليك اهصرخب عابت نأ ايارعلا عيب يف صخر لل ينلا نأ»

 .« ًابطر اهنولكأي ًارمت اهصرخب تيبلا لهأ اهذخأي ةيرعلا يف صخر » : نيحيحصلا
 رباج ثيدح نم ماحلاو نابح نباو ةميزخ نبا هححصو « يعفاشلاو دمحأ جرخأو

 اهصرخب اهوعيبي نأ ايارعلا لهأل نذأ نيح لوقي لوب هللا لوسر تعمس » :لاق
 يلم ينلا نأ دارملاو .ثيداحأ بابلا يفو .«ةعبرألاو ةثالثلاو نيقسولاو قسولا

 يف هنولكأي ًابطر لخنلا لهأ نم اورتشي نأ مه لخن ال نيذلا ءارقفلل صخر
 نود لخنلا رمث ةيطع لصألا يف يهو .ةيرع عمج ايارعلاو .ًارمت هصرخب هرجش
 .هيلع درت ثيداحألاف فلاخ نمو ؛ روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو .ةبقرلا

 .ًابيرق مدقت الف ,ناويحلاب محللا عيب نم عنملا امأو

 دمحأ نع رباج ثيدحلف ,هسنج نم رثكأ وأ نينثاب ناويحلا عيب زاوج امأو
 .« نيدبعب ًادبع ىرتشا لرب يبنلا نإ ٠ :لاق يذمرتلا هححصو ننسلا لهأو

 ثيدح نم هريغو ًاضيأ هللا هجر ماسم جرخأو . هحيحص يف مسم ًاضيأ هجرخأو
 جرخأو .«يبلكلا ةيحد نم سؤرأ ةعبسب ةيفص ىرتشا هيَ ينلا نأ » : سنأ
 ًاشيج ثعبي نأ هرمأ لب ينلا نأ » :ورمع نبا ثيدح نم دواد وبأو . دمحأ

 ةيقب تيقبو لبإلا تدفن ىتح اهيلع سانلا تلمحف ؛لاق هدنع تناك لبإ ىلع
 سانلا نم ةيقب تيقب دقو تدفن دق لبإلا : هللا لوسر اي تلقف لاق «سانلا نم

 ذفني ىتح اهلحم ىلإ ةقدصلا لبإ نم صئالقب البإ انيلع عتبا يل لاقف . مهل رهظ ال
 ةقدصلا لبإ نم صئالق ثالثو نيصولقب ريعبلا .عاتبأ تنكو :لاق «ثعبلا اذه
 هللا لوسر اهادأ ةقدصلا لبإ تءاج الف «ثعبلا كلذ تذفن ىتح اهلح ىلإ

 جرخأو .هدانسإ حتفلا يف ىوقو «لاقم هيفو قاحسإ نب دم هدانسإ ينو . ٠ هيل
 : لاق ةرمنس ةيدح نم دوراحلا ناو «يدمرلا خصر ننبلا لهاو دخا

 نع نسحلا ةياور نم وهو .« ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع يلو ينلا ىمن »
 نم ةئيسنلا هب دارملا ناب نيثيدحلا نيب يعفاشلا عمج دقو .هنم عمسي ملو ةرمس
 . زوجيف دحاو فرط نم ال ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نم كلذ نوكيف ؛نيفرطلا

۲1۳ 



 اذإ) :لاق مهرب ينلا نأ ؛ رمع نبا ثيدحلف « ةنيعلا عيب زوجي لک امأو

 اوكرتو ءرقبلا بانذأ اوعبتاو «ةئيعلاب اوعيابتو ,مهردلاو رانيدلاب سانلا نض

 هجرخا .« مهنيد اوعجاري ىتح هعفري الف ءالبلا مهب هللا لزنا « هللا ليبس يف داهجلا

 . تاقث هلاجر : ظفاحلا لاق . هححصو ناطقلا نباو .يناربطلاو ءدواد وباو .دمحأ

 مث لجأ ىلإ نمثب هتعلس رجاتلا عيب - ةلمهملا نيعلا رسكب  ةنيعلاب دارملاو
 قاحسإ وبأ هاور ام كلذ نم عنملا ىلع لديو «نمثلا كلذ نم لقأب هنم اهيرتشي
 مقرأ نب ديز دلو مأ اهعم تلخدف ةشئاع ىلع تلخد ابنأ هتأرما نع يعيبسلا

 .ةئيسن مهرد .ةئامنإثب مقرا نب ديز نم امالغ تعب ينإ :نينمؤملا مأ اي تلاقف

 نإ ‹ تيرش امسئبو تيرتشا امسئب : ةشئاع اه تلاقف ؛ ادقن ةئاقسب هنم هتعتبا ينإو

 يفو ينطقرادلا هجرخأ .«بوتي نأ الإ لطب دق ا هللا لوسر عم هداهج

 نبا همالك ررقو حصي ال هنأ يعفاشلا نع يور دقو .عفيأ تنب ةيلاغلا هدانسا

 .دمحأو ,ةفينح وبأو « كلام ةنيعلا زاوج مدع ىلا بهذ دقو .هداشرا يف ريثك

 قرط نم ةنيعلا نع يهنلا درو دقو «هباحصأو يعفاشلا كلذ زوجو .ةيودهلاو
 . ًاباب هننس يف يقهيبلا اه دقع
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 ` تاب

 تارايخلا مكح ف

 .رايخلا يرتشملل تبث ًآلإو هنيبي نأ بيع اذ عاب نم ىلع بجي
 ًاعاصو اهدربف ةارصملا هنمو ءررغلاب درلا يرتشمللو «ناضلاب جارخلاو

 لوصو لبق عاب وأ عدخ نمل رايخلا تبثيو « هيلع نايضارتي ام وأ رمت نم
 هری م ًائيش ىرتشا نمو ؛درلا هنع ًايهنم ًاعيب نيعبابتملا نم لكلو قوسلا
 ام لوقلاف ناعيبلا فلتخا اذإو ؛رايخب هارتشا ام در هلو «هآر اذإ هدر هلف

 . عئابلا لوقي

 نبا دنع رماع نب ةبقع ثيدحلف « عئابلا ىلع بيعلا نايب بوجو امأ :لوقأ
 :لوقي هيلي هللا لوسر تعمس ؛لاق يناربطلاو .ماحلاو ,ينطقرادلاو .ةجام

 دقو .« هيب الإ بيع هيفو ًاعيب هيخأ نم عاب ماسمل لحي ال .ماسملا وخأ ملسملا»
 يف ماحلاو .ةجام نباو دمحأ هوحن جرخأو .حتفلا يف ظفاحلا هدانسإ نسح
 عابس وبأو ؛يزارلا رفعج وبأ هدانسإ يفو ؛ ًاعوفرم ةلثاو ثيدح نم .كردتسملا

 ؛ يئاسنلاو ؛ يذمرتلاو ؛ةجام نبا جرخأو .لوهجم يناثلاو ؛هيف فلتخم لوألاو
 يبنلا يل بتك » :لاق دلاخ نب ءادعلا ثيدح نم ًاقيلعت يراخبلاو ؛ دوراجلا نباو
 هنم ىرتشا هللا لوسر دمه نم ةذوه نب دلاخ نب ءادعلا هارتشا ام اذه ٠ : و
 هذه ديؤيو .« ماسملا نم ماسملا عيب ؛ةثبخ الو ءةلئاغ الو ؛ ءاد ال ؛ةمأ وأ ًادبع

 هللا هجر ماسم حيحص يف وهو .«انم سيلف انشغ نم» :ثيدح ثيداحألا

 ىلع ثيداحالا هذه تلدف .هنع هللا يضر ةريره يلا ثيدح نم هريغو ؛ ىلاعت

 يرتشملا نوكيف .ًاعرش لحي ال ًاعيب عاب دقف «هنيبي ملو بيع اذ عاب نم نأ
 وهو ؛يعرشلا طانملا دوجول عيبلا حصو « ئابلا منا دقف هيضر نإ رايخلاب
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 اضرلا مدع نع فشك بيعلاب ماعلا نأل هدر هل ناك هضري مل نإو «يضارتلا
 . يتأيسو بيعملا در يف درو الو ؛ يعرشلا طانملا دجوي ماف , دقعلا لاح عقاولا

 نتسلا لهاو دعأ دمع ةغئاغ كبيدحلف نالا جارخلا نوك امأو

 نباو اح لاو « دوراجلا نباو «نابح نباو «يذمرتلا هححصو ؛ يعفاشلاو

 نأ ؛ ةياور يفو .« ناضلاب جارخلا نأ ىضق هيليوم ينلا نأ » : ةيزخ نباو «ناطقلا

 ةلغ : عئابلا لاقف ؛بيعلاب هدرف ابيع هب دجو مث هلغتساف امالغ عاتبا الجر

 يأ ةعفنملاو لخدلا جارخلاب دارملاو .« ناضلاب ةلغلا ١ : ا يبنلا لاقف . يدبع

 امأو . هببسب يأ هيلع يذلا لصألا نامغب عيبملا نم لصاحلا جارخلا يرتشملا كلمي

 اذإف « ررغلاب هملع لبق دقعلا دنع عيبملاب يضر امنإ يرتشملا نألف «ررغلاب درلا

 ةارصملا كلذ نمو «يعرشلا طانملا وه يذلا اضرلا مدع نع فشك ررغلا هل نيبت

 يف نبللا سبح وهو «ةيرصتلاب نئاكلا ررغلا دوجول اهيف رايخلا تبثي هناف

 يأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقو . رتغيف هترازغ يرتشملل ليخيل عورضلا

 وهف كلذ دعب اهعاتبا نمف منغلاو لبإلا اورصت ال » : لاق يلب ينلا نأ ؛ةريره

 نم ًاعاصو اهدر اهطخس نإو ءاهكسمأ اهيضر نإ «اهبلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب

 « مايأ ةثالث رايخلاب اهنم وهف ةارصم ىرتشا نم » :هريغو ماسم ةياور يفو .«رمت

 .« ءارمس ال رمت نم ًاعاص اهعمو اهر ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإ

 اذإف ؛ هيلإ ضوفم يمدآلا قح نآلف هيلع نايضارتي ام در زوجي هنوك امأو

 .هضعب ذخأ وأ هطاقسإب يضر ول اك كلذ زاج هنع ضوع ذخأب يضر

 بير الف عادخلا مدع طرش عم ناك نإف « عدخ نمل رايخلاب تبثي هنوك امأو

 هل لاقف عويبلا يف عدخي ناك الجر نأ ؛رمع نبا ثيدح نم مدقت امل كلذ يف

 نأ » :تبث دقو ءنيحيحصلا يف وهو .« ةبالخ ال لقف تعياب نم » : لب ينا
 امك « مايأ ةثالث رايخلا عويبلا يف عدخي ناك يذلا ذقنم نب نايحل لعج مل ل

 طرشي مل اذإ امأو «هریغ ثيدح يف كلذكو ءهنم ةياور يف رمع نبا ثيدح يف

 عادخلاو ثبخلا ىلع لمتشم وه لب « ماسملا ىلإ ماسملا عيب وه سيل عقو يذلا عيبلاف
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 اضرلا مدع نع ًافشك عادخلا نوكيو «كلذك هنوكل رايخلا عودخمللف ء ةلئاغلاو
 .هريرقت مدقت | طانملا وه يذلا ققحملا

 نع ةريره يلأ ثيدحلف ؛قوسلا لوصو لبق عاب نمل رايخلا تبثي هنوك امأو
 هاقلت نإف بلجلا ىقلتي نأ مل يبنلا ىہن » :لاق .هريغو 1 هللا همحر ماسم

 لارو اذ رايخلاب اهيف ةعلسلا بحاصف هعاتباف ناسنإ

 يهنم ةروص ىلع عيبلا عقو اذإ رايخلا نيعيابتملا نم دحاو لكل هنوك امأو

 فدارملا داسفلل ًايضتقم ناك نإ يهنلا نأ ههجوف .ةمدقتملا روصلا كلتك اهنع

 ءاهنم دحاول مزال ريغ وهو همدعك دقعلا دوجوف لوصألا يف ررقت اك نالطبلل
 داسفلل ضتقم ريغ ىهنلا ناك نإو «مزال ريغ وه امل درلا ىنعمب وه رايخلاب درلاف
 لصح دقف « اهنم دحاو لك هيضر نإ روصلا كلت نم ةروص ىلع دقعلا عوفوف

 ىلع هعوقول اهدحأ نم وأ اضرلا اهنم لصحي مل نإو اضرلا وهو , يعرشلا طانملا
 . طانملا دقف دقف ؛ عرشلا فلاخي هجو

 ةريره يلأ ثيدحلف .هآر اذإ درلا هلف هري مل ايش ىرتشا نم نوک امأو
 ؛ يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ .«هآر اذإ رايخلا هلف هري مل ام ىرتشا نم » :اعوفرم

 لوحكم نع اجرخأ اهنكلو ,فيعض وهو يدركلا مهاربإ نب رمع هدانسإ ينو
 «فيعض وهو مرم يأ نب ركب وبأ ًاضيأ هدانسإ اب
 هيلع لالدتسالا نكمي بئاغلا يف رايخلا نكلو .ةجحلا هب موقت ال اذه لثمو

 عون نع ولخي ال هتقيقح ىلع ناسنإلا فقي مل ام نإف ررغلا نع يهنلا ثيداحأب

 وهو «يعرشلا طانملا لوصح نم ّدب ال ًاضيأو .ال مأ عئابلا ةيانعب ناك ءاوس ررع
 .ححصملا مدعف اضرلا دقف هتيؤر دنع عيبلاب يرتشملا ضري مل اذإف . يضارتلا

 هيف هل نأ ىلع ًائيش يرتشي نأ وحن كلذو رايخب هارتشا ام در هل نوک امأو
 سلجملا رايخ يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا يف درو الف .ةمولعم ةدم رايخلا

 رعسلا اوفرعيو دلملا اولخدي نأ لبق لجر هاقلتيف ةراجتب بكر مدقي نأ وه بلجلا يقلتو (١0

 . ررضلا ىلع رثع اذإ رايخلا هلو عئابلل ررض ةنظم وهو دلبلا رعس نم صخرأب مهنم يرتشيف
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 نوكي نأ الإ ظفل يفو « رايخلا عيب الإ اقرفتي ىتح اهنيب عيب ال نيعيب لك ظفلب
 فلتخا دق هنكلو «ىنعملا اذهب ظافلأ اهيفو «نيحيحصلا يف اهو « رايخ ةقفص

 مدقت ام طرشلا رايخ توبث ديؤيو «هريغ ليقو اذه ليقف ؛ رايخلا عيب ريسفت يف

 ال لقف تعياب اذإ » :هل لاق هيلع ينلا نأ عويبلا يف عدخي ناك نم ثيدح نم
 . كلذ مدقت دقو ؛« مايأ ةثالث رايخلا كلو » :تاياورلا ضعب يفو .« ةبالخ

 دوعسم نبا ثيدحلف . عئابلا هلوقي ام لوقلاف ناعيبلا فلتخا اذإ هنوك امأو

 هححصو « يقهيبلاو « ينطقرادلاو «ةجام نباو ,يئاسنلاو « دواد يلأو دمحأ نع

 امهنيب سيلو ناعيبلا فلتخا اذإ » : يل هللا لوسر لاق :لاق نكسلا نباو , احلا

 مئاق عيبملاو ) :ظفل يفو .«نادارتي الا بحاص هلوقي ام لوقلاف ؛ةنسب

 يفو .« عئابلا لوق لوقلاف كلهتسم عيبملاو ناعيبلا فلتخا ادإ » : ظفل يفو . ٠ هنيعب

 ‹ ىقتنملا حرش يف اهتيفوتسا دق ةريثك تاياور بابلا يفو .« اهنيب ةنّيب الو ١ : ظفل

 صصخم ثيدحلااذه نا :ليق دقو «عئابلا لوق لوقلا نأ ديفي اهلصاحو

 مومع اههنيب :ليقو «يتأيسو نيميلا ركنملا ىلعو ةنّيبلا يعدملا ىلع نأ ثيداحأل
 . اليوط افالتخا كلذ يف ماعلا لهأ فلتخا دقو ءهجو نم صوصخو
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 ماسلا باب
 ' نايضارتي ام هيطعي نأ ىلع دقعلا سلجم يف لاما سأر ماسي نأ وه

 الو هلام سأر وأ هاهس ام الإ ذخأي الو مولعم لجأ ىلإ ًامولعم هيلع
 .. هضبق لبق فرصتي

 نالاملا نوكي نأ زوجي الف عيبلا عاونأ نم صوصخم عون وه ماسلا :لوقأ
 نأ دب الف «هنم عنملا مدقت دقو .ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب وه كلذ نأل نيلجؤم
 ام هيف طرتشي هب هنأ ىلع قافتالا عقو دقو ؛دقعلا دنع ًاعوفدم لاملا سأر نوكي

 نم ةعامج ماسلا يف طرش دقو « سلجملا يف لامل سأر ملسق ىلعو عيبلا يف طرتشي

 .ليلد اهيلع لدي مل ًاطورش ماعلا لهأ
 يف تبث الف «مولعم لجألاو ًامولعم هيف ماسملا نوكي نأ رابتعا ااو

 مهو ةنيدملا لل يتلا مدق :لاق سابع نبا ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا
 مولعم ليك يف فلسيلف فلسأ نمو ١ : :لاقف .نيتنسلاو ةنسلا راثلا يف .نوفلسي
 نمححرلا دبع ثيدح نم يراخبلاو دمحأ جرخأو ٠« مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو

 ل هللا لوسر عم مناغملا بيصن انك » :الاق ىفوأ يلأ نب هللادبعو. ىزبأ نبا
 لجأ ىلإ تيزلاو ريعشلاو ةطنحلا يف مهفلسنف ؛ ماشلا طابنأ نم طابنأ انيتأي ناكو
 ظفل يفو .« كلذ نع مهلأسن انك ام الاق « ,نكي مل وأ عرز مهل ناكأ : ليق «ىمسم
 .مهدنع هارن امو يذمرتلا الإ ننسلا لهأو , دمحأل

 دنع رمع نبا ثيدحلف .لاملا سأر وأ هامس ام الإ ذخأي ال هنوك امأو
 هبحاص ىلع طرشي الف ًائيش فلسأ نم : هَ هللا لوسر لان :لاق ينطقرادلا
 سأر وأ هيف فلسأ ام الإ ذخأي الف ءيش يف فلسأ نم : :ظفل يفو . منافق رح

 .« هلام

51 



 نأ كيرلس درع دراو یا چرخ ف ل ذل ةتوك "انأو
 يفو .«هريغ ىلإ هفرصي الف ءيش يف ماسأ نم » : هيوم هللا لوسر لاق :لاق هع

 هيف ماسملا لعج لحي ال هنا ىنعملاو .لاقم هيفو .يفوعلا ديعس نب ةيطع هدانسإ

 . كلذ يف معلا لهأ فلتخا دقو «هضبق لبق هعيب زوجي الو ؛هضبق لبق ءيشل نم
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 ضرقلا باب

 نكي مل اذإ رثكأ وأ لضفأ نوكي نأ زوجيو هلثم عاجرإ بجي

 . ضرقم ًاعفن ضرقلا رجي نأ زوبي الو .اطورشم
 ءاضقلا نوكي نأ ىلع ؤطاوتلا عقو اذإ هنألف ؛لثملا در بوجو امأ :لوقأ

 ةيدملا درجن نأ ىلع لدي ام درو دق لب < ءايرلا وه كلذف نيدلا لصأ ىلع ًادئاز

 ىسوم يبأ نب ةدرب يلأ نع .يراخبلا هجرخأ اك أبر ضرقملل ضرقتسملا نم
 ابرلا اهيف ضرأب كنإ : يل لاقف «مالس نب هللادبع تيقلف ةنيدملا تمدق » :لاق

 ىلج وأ ريعش لمح وأ رب لمح كيلإ ىدهأف قح لجر ىلع كل ناك اذإف شاف
 .( اير هناف ذخأت الف «تق

 .ًاطورشم نكي ل اذإ رثكأ وأ لضفأ ءاضقلا نوكي نأ زوجي هنوك امأو
 يناضقف نيد هيلع يل ناكو هلو ينلا تي تيتأ » :لاق نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف

 ىلع لجرل ناك :لاق ةريره بأ ثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا يقو .«يندازو
 يرتوي ف هوطعا لاقف هاضاقتي ءاجف لبإلا نم نس م هللا لوسر
 ١ : هل ينلا لاقف .هللا كافوأ ينتيفوأ لاقف هوطعأ لاقف اهقوف انس الإ
 تينا ءاضق مكنسحأ مريخ
 حصي هنأ ىلع نالدي لضفأ ءاضقلا نوكي نأ زاوج ىلع نالدي اك نائثيدحلا

 .ةيودهلا كلذ نم عنمو روهمجلا بهذ هيلإو «ناويحلا ضرف

 ندم ا ني بل نو 0 5

Eىدمهأف ًاضرق دحأ ضرقأ |  OT 
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 قاحسإ يلأ نب ىبحي هدانسإ يفو .« كلذ لبق هنيبو هنيب يرج نوكي نأ الإ هلبقي

 دما هفعض دقو يبتعلا ديمح نب ةبتع ًاضيأ هدانسإ ينو .لوهجم وهو يئانملا

 نم خيراتلا يف يراخبلا جرخأ دقو .فيعض وهو شايع نب ليعامسإ هنع يوارلاو

 جرخأو .«ةيده ذخأي الف ضرقأ اذإ » :لاق لل ينلا نع سنأ ثيدح

 يف سابع نباو «مالس نب هللادبعو «بعك نب يلأو «دوعسم نبا نع ‹ يقهيبلا

 هوجو نم هجو وهف ةعفنم رج ضرق لك نأو : مهيلع ًافوقوم ىربكلا ننسلا

 افوقوم ديبع نب ةلاضف نع ةفرعملا يف كلذ وحن ًاضيأ يقهيبلا جرخأو .« ابرلا

 ثراحلا هجرخا دقو . مالس نب هللادبع نع , يراخبلا هجرخأ ام مدقت دقو . هيلع

 رج ضرق نع یہن هلع ينلا نأ » :هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم ةماسأ يبأ نبا

 نب راوس هدانسإ يفو .«ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك » :ةياور يفو .« ةعفنم
 . ضعبل اهضعب دهشي ام راثآلاو ثيداحألا نم بابلا يفو ؛كورتم وهو بعصم
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 ةعفشلا باتک

 «ةعفش الف ةمسقلا تعقو اذإف ,ًالوقنم ولو ءيش يف كارتشالا اهببس '
 . يخارتلاب لطبت الو .هكيرش نذؤي ىتح عيبي نأ كيرشلل لحي الو

 يف ةدراولا ثيداحألا مومعلف . ًالوقنم ولو كارتشالا اهببس نوك امأ :لوقأ

 لك يف ةعفشلاب ىضق لوب ينلا نأ » :هريغو يراخبلا يف رباج ثيدحك «كلذ
 اضيأ هجرخأو .«ةعفش الف قرطلا تفرض دودحلا تعقو اداف ؛ مسقي ل ام

 : للم هللا لوسر لاق ؛لاق ةريره يأ ثيدحو .ننسلا لهأ ظفللا اذه وحنب
 ةجام نباو .دواد وبأ هجرخأ .«اهيف ةعفش الف .تّدحو رادلا تمسق اذإ )

 5 ينلا نأ» : رباج ثيدح نم هريغو ماسم جرخأو .تاقث هلاجر دانسإب

 سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا جرخأو ؛« مسقت مل ةكرش لك يف ةعفشلاب ىضق
 جرخأو .لاسرإلاب لعأ هنأ الإ تاقث هلاجرو .« ءيش لك يف ةعفشلا » : اعوفرم
 .هب سأب ال دانسإب رباج ثيدح نم ًادهاش هل يواحطلا

 يف اهنأب حيرصتلا نم ثيداحألا هذه يف الف ةعفشلا لطبت ةمسقلا نوك امأو

 قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف : هلوقب ةمسقلا رسف مث « مسقي مل يذلا ءيشلا

 قحأ راجلا» : ثيداحأك راجلا ةعفش قلطم يف ةدراولا ثيداحألاف .ةعفش الف

 راجلا نأل ةمسقلا مدعب ةديقم (هريغو ؛نيحيحصلا يف ةتباث يهو . « هبقصب
 | . طلاخملا ىلع قدصي قصالملا ىلع قدصي اك

 يلأو ,دمحأ دنع رباج ف اك « قيرطلا داحتاب راجلا ةعفش دييقت امأو

 ةعفشب قحأ راجلا » : لوب ىنلا لاق ؛ لاق e يذمرتلاو «ةجام نباو «دواد

 ديؤي ثيدحلا اذهف .ةدحاو |ههقيرط تناك اذإ ًايئاغ ناك ناو اهب رظتني .(« هراج

 ةطلخلاف ةدحاو تناك اذإ قيرطلا نأل .« طيلخلل الإ ةعفش ال هنأ نم » :هانلق ام

 قحلاف .قيرطلا فيرصت مدعل ةعفشلا نالطبل ةبجوملا ةمسقلا عقت ملو اهيف ةنئاك

 .برقلا نيسلاب ةياور يفو كيرحتلاب : بقصلا )١(
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 اهبابسأ نم نأ نم ليق امف ةمسقلا لبق ةكرشلا وهو ؛ دحاو وه ةعفشلا ببس نأ
 ىلإ عجار وه ءاملا يراج وأ رهنلا رارق يف كارتشالاو « قيرطلا يف كارتشالا

 كارتشا وه هيقاوس يف وأ ءيشلا قيرط يف كارتشالا هنأل «هانركذ يذلا ببسلا

 ام عيمج اهيف تدروأ ةلقتسم ةلاسر يف ماقملا تققح دقو « ءيشلا كلذ ضعب يف

 يف ىكح دقو .اهيلإ عجريلف اسيفن اعج اهنيب تعمجو .ةلدألا نم ةعفشلا يف درو
 نب رمعو « راسي نب ناهلسو « بيسملا نب ديعسو «ناثعو « رمعو « ىلع نع ربا

 ديبعو «قاحسإو , دمحأو « يعازوألاو . يعفاشلاو « كلامو « ةعيبرو « زيزعلا دبع

 «ةرتعلا نع يكحو .« ةطلخلاب الإ تبثت ال ةعفشلا نأ » : ةيمامالاو «نسحملا نبا

 تبثت ةعفشلا نأ » : نيريس نباو « ىليل يأ نباو « يروثلاو « هباحصأو ةفينح ينأو

 اا هک ی درازا تاع ااا فاو رار

 يضر رباج ثيدحلف «هكيرش نذؤي ىتح عيبي نأ كيرشلل لحي ال هنوك امأو
 مل ةكرش لك يف ةعفشلاب ىضق يلوم ينلا نأ » :هريغو هللا همحر ماسم دنع هنع هللا

 نإو ذخا ءاش نإف هكيرش نذؤي ىتح عيبي نأ هل لحي الو طئاح وأ هعبر مسقت

 .«هب قحا وهف هنذؤي ملو هعاب ناف كرت ءاش

 هج درر جم تاكا جرا يخارتلاب لطبت ال اهنوك امأو

 .قالطالا نم

 الو بئاغل ةعفش الو : : ظفلب رمع نبا ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ ام امأو

 وهو يناملسلا نب نحرلا دبع نب دم هدانسإ ىفف ( لاقعلا لحك ةعفشلاو ريغصل

 لاقو . ركنم :ةعرز وبأ لاقو . فيدحتللا لصأ ال :نایح وبا لاقو . ادج فيعض

 لوق نم يور امب لطابلا ثيدحلا اذه دييأت حصي الو تباثب سيل : يقهيبلا

 ةثالث ىلع لمتشا دق ثيدحلا اذه نأ ىلع «كلذ يف ةجح ال هنإف «حيرش

 هرهاظ رجه دقو «روفلا رابتعاو  ريغصلا ةعفش يفنو بئاغلا ةعفش يفن : ماكحأ

 ىلع ثلاثلا مكحلا يف هب جاجتحالا كرتل اديفم كلذ ناكف .نيلوألا نيمكحلا يف

 . لطاب ريغ هنأ ضرف
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 ةراجإلا باتك

 دنع ةمولعم ةرجألا نوكتو يعرش عنام هنم عني م/ لمع لك ىلع زوجت
 كلذ لهأ دنع هلمع رادقم ريجألا قحتسا كلذك نكت مل نإف «راجئتسالا

 نسهاكلا ناولحو يغبلا رهمو ماجحلا بسك نع يهنلا دروو ؛لمعلا
 ةوالت ىلع راجئتسالا زوجيو .ناحطلا زيفقو نذؤملا ةرجأو لحفلا بسعو
 نمو ةمولعم ةرجأب ةمولعم ةدم نيعلا يركي نأو ءهميلعت ىلع ال نآرقلا
 فلتأ وأ هيلع رجؤتسا ام دسفأ نمو ءاهنم جرخي ام رطشب ال ضرألا كلذ

 . نمض هنم هرجأتسا ام

 .يعرش .عنام هنم عنمب مل لمع لك ىلع زوجت ةراجإلا نوك امأ :لوقأ
 لوسر ىبمن » :لاق يردخلا ديعس يأ ثيدحك كلذ يف ةدراولا ةلدألا قالطإلف

 لاجر هلاجرو دمحأ هجرخأ .«هرجأ هل نيبي تح ريجألا راجئتسا نع وب هللا

 دواد وبأو «هدنسم يف قاحبسإو ؛قازرلا دبعو «يقهيبلا ًاضيأ هجرخأو «حيحصلا

 ًاريجأ رجأتسا نم :مهضعب ظفلو عوفرم ريغ ةعارزلا يف يئاسنلاو , ليسارملا يف
 لاق ؛لاق دمحأو يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح قالطالو « هترجأ هل مسيلف

 تنك نمو ؛ ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث :لجو زع هللا لوقي » : ب هللا لوسر

 لجرو ,هنمث لكأو اءزج عاب لجرو .ردغ مث يب ىطعأ لجر .هتمصخ همصخ

 دنع ًاليلد لوب يبنلا رجأتسا دقو .«هرجأ هفوي ملو هنم ىفوتساف ًاريجأ رجأتسا

 دنع ةريره يأ ثيدح نم تبثو ؛هريغو يراخبلا يف ابك ةنيدملا ىلإ هترجه
 : هباحصأ لاقف . معلا ىعر الإ ًايبن هللا ثعب ام » : يوب ينلا لاق ؛لاق يراخبلا
 لهأو «دحأ جرخأو .«ةكم لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ تنك .معن :لاق ؟ تنأو

 ةمرخنو انأ تبلج » :لاق سيق نب ديوس ثيدح نم يذمرتلا هححصو ننسلا
 انمواسف يشمي ب هللا لوسر انءاجف ةكم هب انيتأف رجه نم زب يدبعلا

 هيفو .«حجراو نز هل لاقف «رجألاب نزي لجر مثو هانعبف ليوارس
 د قو كلذ لشم يف هداتعي ام هاطعأ لب هترجأ ردق هل ركذي مل هل هنأ
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 نا ىتح ةفلتخملا لاعألا نولمعيو .هرصع يف مهسفنأ نورجؤي ةباحصلا ناك

 ةرمتب بونذ لك اهل عزني نأ ىلع ةأرما نم هسفن رجأ» ءهنع هللا يضر ًايلع

ةرت ةرشع تس هل تدعف ءهادي تلجم ىتح ًابونذ رشع ةتس عزنف
 ينلا ىتأف 

 .ديج دانسإب يلع ثيدح نم دجحأ هجرخأ .«اهنم هعم لكأف هربخأف ميلي

 نم ةجام نباو «يقهيبلا هجرخأو «نكسلا نبأ هححصو ةجام نبا ًاضيأ هجرخأو

 لك هل يقسي يدوبي نم هسفن رجأو : :هنع هللا يضر ًايلع نأ سابع نبا ثيدح

 . اهركذ يتأيس يتلا روصلا لثم وهف يعرشلا عناملا امأو . « ةرمتن ولد

 . مدقتملا ديعس يلأ ثيدحلف ؛ةمولعم ةرجألا نوك رابتعا امأو

 كلذ لهأ دنع هلمع رادقم قحتسي قحتسي ةمولعم هترجأ نكي مل نم نوك امأو

 .«لدعلا ىلإ برقألا وه كلذ نوكلو » قباسلا سيق نب ديوس ثيدحلف « لمعلا

 يلأ ثيدحلف «نهاكلا ناولحو يغبلا رهمو ماجحلا بسك نع يهنلا امأو

 هجرخأ .« بلكلا نمثو يغبلا رهمو ماجحلا بسك نع ىبن هيوم ينلا نأ » ةريره

 ثيدح يف هلثمو .طسوألا يف يناربطلا ًاضيأ هجرخأو «حيحصلا لاجرب دحأ

 وهو «هححصو يذمرتلاو «يئاسنلاو «دواد ياو ءدجحأ دنع جيدخ نب عفار

 دوعسم يلأ نع |مهريغو نيحيحصلا يفو « ىاعت هللا هحر ماسم حيحص يف ًاضيأ

 نهاكلا ناولحو يغبلا رهمو بلكلا نمث نع يب يبنلا ىهن » :لاق يردبلا

 . عيبلا يف لحفلا بسع ىلعو بلكلا نمت ىلع مالكلا مدقت دقو . « لحفلا بسعو

 ةيطع نهاكلا ناولحب دارملاو ءانزلا ىلع ةينازلا هذخأت ام يغبلا رهمب دارملاو

 ‹هتيطعأ اذإ هتولح ردصم ةلمهملا ءاحلا ضب : : ناولحلاو « هتناهک لجأل نهاكلا

 دقو . ماجحلا بسك مرحي هنأ :لاقف ثيدحلا لهأ ضعب مدقت امب لدتسا دقو

 تحس هنأو ثيبخ هنأب حيرصتلا اهضعب ينو «ثيداحأ مدقت ام ىنعم يف درو

 , يلا نأ اهريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدحل «لالح هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

  اوففخف هيلاوم ماكو ماعط نم نيعاص هاطعأو ةبيط وبأ همجح .مجتحا هيَ

 ماجحلا ىطعأو مجتحا يب يبنلا نأ ١ : : سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ اهيفو ؛ هنع

 بسك نأب ثيداحألا نيب عمجلا ىلوألاو «هطعي مل ًاتحس ناك ولو . «هرجأ
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 كلذ ديؤيو ءرومألا يلاعم ىلإ يلو هنم ًاداشرا مارح ريغ هوركم ماجحلا
 دانسإب ةجام نباو «يذمرتلاو , دواد يبأو ,دمحأ دنع دوعسم نب ةصيحم ثيدح
 الأ : لاقف هبسك نع هِي ينلا هرجزف ماجح مالغ هل ناك هنأ» : :تاقث هلاجر
 هفلعي نأ هل صخرف . هيل لاق ؟هب قدصتأ الفأ : : لاق .ال : لاق ؟ يل ًاماتيأ همعطأ

 نأ هنم دافتسيو هحضان هفلعي نأ هيف صخري مل ًاتحب امارح ناك ولف .« هحضان
 دقف ثيداحألا ضراعتت ىتح هلهأ هلكأي نأ مزلتسي ال ماجحلل لو هءاطعإ
 نكمي دقو ريفنتلا يف ةغلابم ثبخلاو تحسلاب هفصو نوكيو ؛ مه ًاهورکم نوكي
 .هيف هل صخرو هب هل نذأ ام لثمل نذإلاو ةصيخم هنم عنم ام لثم نع عنملاب عمجلا

 نامثعل لاق هلل ينلا نأ : ؛ تماصلا نب ةدابع ثيدحلف : نذؤملا ةرجأ امو
 ذختت ال» :ظفل يفو 2( ارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال ًانذؤم ذختناو صاعلا يلأ نبا
 . حيحصلا يف ثيدحلاو . .« ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي ًانذؤم

 زيفق نع اوب هللا لوسر یہن :  :لاق ديعس يأ ثيدحلف ؛ناحطلا زيفق امأو

 ال ليق بيلك وبأ ماشه هدانسإ يفو ‹ يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ .« ناحطلا
 نأ وه «ناحطلا زيفقو . ياطلغم هقثوو تاقثلا يف نابح نبا هدروأ دقو فرعي
 .اهنم ءزجب اهردق ملعي ال ةربصلا نحط هنع يهنملا ليقو « هنم ءزجب ماعطلا نحطي

 سابع نبا ثيدحلف «هميلعت ىلع ال نآرقلا ةوالت ىلع راجئتسالا زاوج هاو
 وأ غيدل مهيف ءامب اوم للبي ينلا باحصأ نم ًارفن نأ » :هريغو يراخبلا دنع
 ًالجر ءاملا يف نإف «قار نم مكيف له : :لاقف ءاملا لهأ نم لجر ممه ضرعف ملس
 ىلإ ءاشب ءاجف ءاش ىلع باتكلا ةحتافب أرقف مهنم لجر قلطناف ؛ًايلس وأ ًاغيدل
 ةنيدملا اومدق ىتح ًارجأ هللا باتك ىلع تذخأ اولاقو كلذ اوهركف ةباخضأ
 قحأ نإ : : هّلَِم هللا لوسر لاقف ءًارجأ هللا باتك ىلع ذخأ هللا لوسر اي اولاقف

eلل ينلا نأ ديعس يأ ثيدح نم ظفل ينو . .« هللا باتك  
 ثيدحلاو . ؛ هل ينلا كحضو ؛ارهس مكعم يل اوبرضاو اومسقا متبصأ» :لاق
 نونجملا ةيقر يف همع نع تلصلا نب ةجراخ ثيدح يلو . . ظافلأب نيحيحصلا يف
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 دقف لطاب ةيقرب لكأ نم يرمعلف اهذخ » :لاق هيَ يبنلا نأ ,باتكلا ةحتافب
 . يئاسنلاو دواد وبأو . دحأ هجرخأ «قح ةيقرب تلكأ

 :لاق بعك نب يلأ ثيدحلف «هميلعت ىلع اهذخأ زوجي ال هنوك امأو

 نإ :لاقف هيم ىنلل كلذ تركذف .ًاسوق ىلإ ىدهأف نآرقلا ًالجر تملعو

 لعأ دقو ملر ةحام نبا هجرخأ .« اهتددرف ؛ ران نم ًاسوق تذخأ اهتذخأ

 دنع دهاش هلو «بقعتو «هتاور ضعب ةلاهجب ًاضيأ لعأو بقعتو ؛عاطقنالاب

 .نآرقلا بعك نب يبأ ينأرقأ » :لاق يسودلا رمع نب ليفطلا ثيدح نم يناربطلا

 لع ينلا هل لاقف ؛اهدلقت دقو يي ينل ىلإ ادغف ءًاسوق هيلإ تيدهأف

 لل ينلا نع لبش نب نمحرلا دبع ثيدح لمحي اذه ىلعو . « منهج نم اهدلقت

 الو هب اولكأت الو ؛هنع اوفجت الو .هيف اولغت الو نآرقلا اوأرقا » : لاق

 . دهاوش هلو رازبلا ًاضيأ هجرخأو . حيحصلا لاجرب دمحأ هجرخأ .« هب اورثكتست

 ؛هب هللا اولأساو نآرقلا اوأرقا :لاق مل ينلا نع نيصح نب نارمع ثيدحو

 يدذمرتلاو دمحأ هجرخأ . « هب سانلا نولأسي نآرقلا نوأرقي ًاموق م دعب نم نإف

 كلذ نأ ؛ هميلعت ىلع ةرجألا ذخأ نم عنملا هجوو . ثيداحأ بالا يفو هنسحو

 لبنح نب دمحأ كلذ ىلإ بهذ دقو .بجاو وهو ةيعرشلا ماكحألا غيلبت نم

 يرمزلاو ,كاحضلاو .ءاطع لاق هبو ؛ةيودهلاو .ةفينح وبأو « هباحصأو

 . "7 قيقش نب هللادبعو قاحسإو

 ا هنوك امأو

 :لاق نيحيحصلا يف جيدخ نب عفار ثيدحك < لع هرصع يف يضارألا ءاركا

 «هذه مهو هذه ا اا يركن انكف ءًالقح راصنألا رثكا انک و

 -ةذخأ ام قحأ وهو ماعلا ثيدحلا كلذكو .زاوجلا ىلع لدي اهرهم ةلباقم يف ةأرملا ملعت ثيدح 0(

 نم ضئارفلا ميلعت ىلع ملعتلا ىلع ىلع ةرجألا ذخأ نم عنملا ثيدح لمحيف .هللا باتك ًارجأ هيلع أ

 ًاصصخم نوكيو ‹بجاو وهو ةيعرشلا دكا حراشلا هيلإ راشأ اک هللا باتك

 . زاوجلل ديفملا ماعلل
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 .« انهني ماف قرولاب امأف كلذ نع اناهنف «هذه جرخت ملو هذه تجرخ امبرف

 رئاسو هب سأب الف نومضم مولعم ءيش امأف » :هريغو هللا همحر ماسمل ظفل ينو
 > ضرألا مكح اهل نايعألا

 نأل .عرز وأ رمن نم اهنم جرخي ام رطشب ضرألا ءاركإ زوجي ال هنوك امأو
 نإو .«عرز وأ رمث نم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع ُب ينلا نأ ٠ : ثيداحأ
 امو , مدقتملا عفار ثيدح لثمب ةخوسنم يهف امهريغو نيحيحصلا يف ةتباث تناك
 دق ءةبرطضم تاداهتجاو .ةفلتخم ةلدأو بهاذم ةلأسملا يفو .هانعم يف درو
 يهنلا ثيداحأ حرصأ نمو .ةلقتسم ةلاسر يفو «ىقتنملا حرش يف اهانحضوأ

 بيصنف ل هللا لوسر دهع ىلع رباخن انك ؛لاق هريغو ملسم دنع رباج ثیدح
 ضرأ هل ناك نم ٠ د ل ينلا لاقف اذك نمو اذك نمو 7 يرصقلا نم

 : صاقو يلأ نب دعس ثيدح يفو .« اهعديلف ًالِإو .هاخأ اهثرحيل وأ اهعرزيلف
 دمحأ هجرخأ .«ةضفلاو بهذلاب اوركا لاقو ؛كلذب اوركي نأ مهاهن هنأو

 وحن ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو .تاقث هلاجرو ىئاسنلاو «دواد وبأو

 ظ ٠ . رباج ثيدح

 لثملف «نمض هرجأتسا ام فلتأ وأ هيلع رجؤتسا ام دسفأ نم نوك امأو
 نباو ءدواد وبأو «دحأ هجرخأ .«هيدؤت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع» :ثيدح

 يفو ةرمس نع نسحلا ثيدح نم وهو ,.هححصو ماحلاو . يذمرتلاو .ةجام
 .هيدؤت ىتح تذخأ ام نامض ديلا ىلع نأ دارملاو ,روهشم مالك هنم هعامس
 بيعش نب ورمع ثيدح نم «رازبلاو .ةجام نباو , يئاسنلاو «دواد وبا جرخاو

 وهف بط هنم ملعي ملو بّبطت نمو : :لاق مب يبنلا نع «هدج نع هيبأ نع
 نب زيزعلا دبع ثيدح هديؤيو . ًاعطقنمو ًادنسم يئاسنلا هجرخأ دقو . .« نماض

 لاق :لاق يأ ىلع اومدق نيذلا دفولا ضعب ينثدح لاق زيزعلا دبع نب رمع

 كلذ لبق ببطت هل فرعي ال موق ىلع ببطت بيبط اهأ» : : هيلع هللا لوسر

 .سايدلا دعب لبنسلا يف بحلا نم يقب ام وهو يوونلا هطبض ححص اك يطبقلا نزو ىلع 00
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 ىلع مدقأ هنوكل نمض امنإ ببطتملاف .دواد وبأ هجرخأ .« نماض وهف تنعأف

 نم اذكهو ءانماض ناكف ةعانصلا هذه لهأ هب معي امب ملاع ريغ ضيرملا ندب

 هيطاعتب اهدسفأو ةعانصلاب ملاع ريغ اهيف لمعلا ىلع مدقأف نيع لمع ىلع رجؤتسا

 ريغ اريس اهب راسف ناكم ىلإ اهيلع بكريل ةباد رجأتسا نم اذكهو «نمض

 . نماض هنإف «تتابف اهفلع كرت وأ ,تكلهف داتعم
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 باب
 عاطقإلاو ءايحالا ي ءاج ام

 ًاکلم نوكتو اهب قحأ رهف ف هريغ اهيلإ قبسي مل ضرأ ءايحإ ىلإ قبس نم
 .ةتيملا ضرألا نم ًائيش ةحلصم هعاطقإ يف نم عطقي نأ مامإلل زوبيو هل
 .هابملا وأ نداعملا وأ

 ثيدحلف ,.اهكلمي اهيلإ قبسي مل ضرأ ءايحإ ىلإ قبس نم نوك امأ :لوقأ
 يئاسنلاو , دمحأ هجرخأ . ( هل يهف ةتيم ًاضرأ ىبح أ نم : :لاق لو ينلا نأ رباج

 يهف ضرأ ىلع ًاطئاح طاحأ نم ١ : : ظفل يفو . سهو نا نباو «يذمرتلاو
 . يقهيبلاو « يناربطلاو « دواد وبأو «دمحأ جرخأو . دواد وبأو دمحأ هجرخأ .« هل
 ًاطئاح طاحأ نم » :ًاعوفرم ةرمس نع نسحلا ثيدح نم دوراجلا نبا هححصو
 نم يئاسنلاو هنسحو «يذمرتلاو « دواد وبأو , دمحأ جرخأو ٠. هل يهف ضرأ ىلع
 هل يهف ًاتيم ًاضرأ ىبحأ نم » : و هللا لوسر لاق ؛لاق ديز نب ديعس ثيدح

 لاق ؛ ؛تلاق ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو . « قح ملاظ قرعل سيلو
 وبأ جرخأو . ( اهم ةحأ رهف دخأل تسيل اضرأ ريمعأ نه هيوم هللا لوسر
 نم » :لاقف هتعيابف لوم ينلا ت تبتأ ؛لاق سرضم نب رمسأ ثيدح نم دواد
 يأ «نوطاختي نوداعتي سانلا جرخف «هل وهف ماسم هيلإ قبسي مل ام ىلإ قبس
 .ةراتخملا يف ءايضلا هححصو هيلإ اوقبس امل ةمالع ًاطوطخ ضرألا يف نولعجي

 يف الف .هايملاو «نداعملاو « ةتيملا ي ىضارألا عاطقإ مامإلل زوج هنوك امأو
 ضرأ نم ىونلا لقنت تناك اهنأ نم م ركب يلأ تنب ءامسأ ثيدح نم نيحيحصلا
 نأ » :رمع نبا نع دواد وبأو . دمحأ جرخأو . لوب هللا لوسر هعطقأ يتلا ريبزلا

 اللا



 .هطوسب ىمر مث ماق ىتح سرفلا ىرجأو هسرف رضح رييزلا عطقأ يلو يبلا

 هيفو صفح نب رمع نب هللادبع هدانسإ يفو .« طوسلا غلب ثيح هوعطقأ لاقف

 هجرخأ اك «تومرضحب ًاضرأ رجح نب لئاو لَم ينلا عطقأو .فيفخ لاقم
 دانسإب رذنملا نباو «يناربطلاو «يقهيبلاو «نابح نباو «دواد وبأو «يذمرتلا

 دبع نأ ريبزلا نب ةورع ثيدح نم دمحأ جرخأو .يذمرتلا هححصو « نسح

 اذك ضرأ باطخلا نب رمعو لوب يبنلا ينعطقأ ١ :لاق فوع نب نمحرلا

 راصنألا هيم ينلا اعد » :لاق سنأ ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو .«اذكو

 شيرق نم انناوخال بتكاف «تلعف نإ : هللا لوسر رلاقف ؛ نيرحبلا مهل عطقيل

 a ع و :لاقف لر ينلا دنع كلذ نكي ملف ؛ ؛ اهلثك

 يبنلا عطقأ » :لاق سابع نبا ثيدح نم دواد وبأو , دمحأ جرخأو . ( ينوقلت ىتح

 اضيأ هاجرخأو .« اهّيروغو اهّيسلج ةيلبقلا نداعم ينزملا ثراحلا نب لالب ا

 . يئاسنلاو «دواد وبأو « يذمرتلا جرخأو .يلزملا فوع نب ورمع ثيدح نم

 ىلا دفو هنأ » :لامح نب ضيبأ ثيدح نم يذمرتلا هنسحو «ناح نبا هححصو

 : سلجملا نم لجر هل لاق «يلو نأ الف < هل عطقف كلملا هعطقتسا ل ينل

 ريغ بابلا يفو . « هنم هعزتناف لاق « دعلا لاملا هتعطقأ اغإ ؟هل تعطقأ ام يردتأ

 كلو
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 ةكرشلا باتك

 ناك . ءالل نوقحتسملا رجاشت اذإو .ًالكلاو رانلاو ؛ ءاملا يف ءاك رش سانلا

 هلو ؛ هتحت نسم ىلإ هلسري مث ؛نيبعكلا ىلإ هكسمي , ىلعألاف ىلعألا هب قحألا
 يعرل عضاوم لا ضعب يمحي نأ مامإللو لكلا هب عنميل ءاملا لضف عنم زوجي
 ‹تراجتلاو دوقنلا يف كارتشالا زوجيو ,ةجاحلا تقو يف نيملسملا باود
 ال ام ىلع لمتشت مل ام ةبراضملا زوجتو ‹ هيلع ايضارت ام ىلع حبرلا مسقيو

 عنمب الو .عرذأ ةعبس ناك .قيرطلا ضرع يف ءاك رشلا رجاشت اذإو .لحي

 راض نمو ؛ ءاكرشلا نيب رارض الو «هرادج يف هبشخ زرغي نأ هراج راج
 .هراد عيب وأ ؛هرجش علقب هتبوقع مامإلل زاج هكيرش

 ` ضعب نع شارح ينأ ثيدحلف «ًالكلاو رانلاو ءاملا يف كارتشألا امأ :لوقأ
 يف :ثالث يف ءاك رش نوملسملا » : هيلي هللا لوسر لاق ؛لاق مَع يبنلا باحصأ
 يف ةباحصلا يف معن وبأ هاور دقو .دواد وبأو دحأ هجرخأ .« ًالكلاو رانلاو ءاملا

 مل شارح وبأ : لاقف هنع متاح وبأ لئس دقو ءلجرلا ركذي ملو ؛شارح نبا ةمجرت

 ةجام نبا ثيدحلا جرخأ دقو . تاقث هلاجر : رجح نبا لاق . يلو ينلا كردي

 نبا هححص دقو «كورتم وهو شارح نب هللادبع هدانسإ يو .سابع نبأ نع
 لاق ا ينلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ ةحام نبا هجرخأو , نكسلا

 بيطخلا جرخأو .حيحص هدانسإ :رجح نبا لاق .« ًالكلاو رانلاو ءاملا عني ال١
 رمي نب ملا E للا : : دازو «بابلا يف ام وحن رمع ثيدح نم

 قيرط هدنع هلو ءرمع نبأ نع ريبج نب ديز نع نسح دنسب يناربطلا هاورو
 نم ةجام نبا هجرخأو . اهيبأ نع ةثيبم ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو ؛ ىرخأ

 ؛لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام :هللا لوسر اي ؛تلاق اهنأ ةشئاع كيد
 :ظفلب سنأ نع يناربطلا هجرخأو .فيعض هدانسإو . « رانلاو ءاملاو حلملا »

 ثيدح نم ع افعضلا يف ٍليقعلا هجرخأو .« رانلاو ءاملا اهعنم لحي ال ناتلصخ »
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 ثيدحلا صصخ e ثيداحأو «سجرس نب هللادبع

 كلم رارجلا يف يف زرحملا ءاملا نأ ىلع عامجإلا نم عقو ام

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلف .ىلعألاف ىلعألا ءاملاب قحألا نوك امأو

 م نيبعكلا غلبي تح كسي نأ روزهم ليس يف ىضق لب ينلا نأ ١ :هدج نع
 يف رجح نبا لاق «ةجام نباو «دواد وبأ هجرخأ .« لفسألا ىلع ىلعألا لسري

 ل ل E ا نسح هدانسإو :حتفلا

 ثيدح نم ةجام نباو «دواد وبأ هجرخأو ‹ فقولاب ينطق رادلا هلعأو ؛ ؛ اجلا

 نع هيبأ نع يظرقلا متاح يبأ ثيدح نم قازرلا دبع هجرخأو كلام نب ةبلعث

 ينلا نأ» ؛ةدابع ثيدح نم يناربطلاو «يقهيبلاو «ةجام نبا جرخأو . هدج

 كرتيو ؛لفسألا لبق برشي ىلعألا نأ ,ليسلا نم لخنلا برش يف ىضق هيي

 يضقنت ىتح كلذكو ؛هيلي يذلا لفسالا .ىلإ ءاملا لسري مث أنيبعكلا ىلإ ءامل

 . اهب جاجتحالل ةحلاص بابلا ثيداحأو .« ءاملا ىنفي وأ طئاوحلا

 يف ةريره يلأ ثيدحلف ؛ألكلا هب عنميل ءاملا لضف عنم زوجي ال هنوك امأو
 هب اوعنمتل ءاملا لضف اوعنمت ال» :لاق يوب ينلا نع اهريغو نيحيحصلا

 يفو .« لكلا هب عابيل ءاملا لضف عابي ال » :ىلاعت هللا همحر ماسمل ظفل يفو .« لكلا

 . ثيداحأ بابلا يفو .«ألكلا هب اوعنمتل ءاملا لضف اوعيبت الو :يراخبلل ظفل

 ىنغتسي نأ دعب ءام لضف عني الو » :ةريره يلأ ثيدح نم دمحأل ظفل ينو

 .( هلع

 ,ةجاحلا تقو يف نيملسملا باودل عضاوملا ضعب ير مامإلل نوك اأو

 ليخلل عيقبلا ىح يي ينلا نأ » :نابح نباو دمحأ دنع رمع نبا ثيدحلف

 نب بعصلا ثيدح نم ماحلاو «دواد وبأو .دمحأ هجرخأو .«نيملسملا ليخ

 يراخبلا حيحص يف ةدايزلا هذهو .« هلوسرو هلل الإ ىح ال» :دازو .ةماثج -

 فرس ىح هنع هللا يضر رمع نأو ؛عيقبلا ىح ميلي يلا نأ » :هيفو

 .( ةذبرلاو
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 يلأ نب بئاسلا ثيدحلف «تاراجتلاو دوقنلا يف كارتشإلا زوجي هنوك امأو
 ال كيرش ريخ تنكف ؛ ةيلهاجلا يف يكيرش تنك ٠ : ل ينلل لاق هنأ بئاسلا
 مكاحلاو .يئاسنلاو ,ةجام نسباو دواد وبأ هجرخأ .« ينيرامت الو ينيرادت
 كيرش ناك يموزخملا بئاسلا نأ » : ةجام نباو ,دواد يبأل ظفل يقو . هححصو

 يرادي ال . يكيرشو يخأب ًابحرم لاقف حتفلا موي ءاجف ؛ ةثعبلا لبق ميلو ينلا

 نب ديز نأ » :لاهنملا ينأ نع يراخبلا جرخأو . هذه ريغ قرط هلو .«يرامي الو
 وع ينلا غلبف ف نو نقد ةضف ارم اف نيكيرش اناك بزاع نب ءاربلاو مقرا

 «دواد وبأ جرخأو . («هودرف ةئيسن ناك امو .هوذخف ديب ادي ناك ام نأ |مهرمأف

 اف دعسو راعو انأ تكرتشا» :لاق دوعسم نبا نع .ةجام نباو « يئاسنلاو
 هيفو .( ءيشب رامعو انأ ءىجأ مو نيريسأب دعس ءاجف ؛لاق ردب موي بيصن
 يف اندحأ ناك نإ » :لاق تباث نب عفيور نع دواد وبأو دمحأ جرخأو .عاطقنا
 «فصنلا انلو منغ امم فصنلا هل نأ ىلع هيخأ دقن ذخأيل يب هللا لوسر نمز
 ينطقرادلا هجرخأو .« حدقلا رخاللو شيرلاو لصنلا هل ريطيل اندحأ ناك نإو

 اا 4 . يقهيبلاو

 طرتشي ناك هنأ مازح نب مكح نع يور دقف .ةبراضملا زوجت اهنوك امأو
 دبك يف يلام لعجت ال نأ » :هب هل برضي ةضراقم الام هاطعأ اذإ لجرلا ىلع
 .كلذ نم ًائيش تلعف ناف «ليسم نطب هب لزنت الو ءرحب يف هلمحت الو «ةبطر
 امنإو ٠ يلوم ينلا نع ءيش ةبراضملا يف حصي مل هنإ ؛ ليق دقو « يلام تنمص دقف

 نبا مهنمو «قازرلا دبع هاور امك يلع مهنمو  روكذملا مكح مهنم ةباحصلا اهلعف
 هاور رباج مهنمو ؛ يقهيبلا هاور امك سابعلا مهنمو ؛ يعفاشلا هاور اک دوعسم
 يعفاشلاو أطوملا يف هاور اك رمع نسباو ىسوم وبأ مهنمو .ًاضيأ يقهيبلا

 لاق :لاق بيهص ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ ام عوفرملا نم كلذ يف يور دقو . يقهيبلا هاور امك ناثع مهنمو ؛يعفاشلا هاور اک رمع مهنمو؟ ينطق رادلاو

 ربلا طالخإو . ةضراقملاو لجأ ىلإ عيبلا :ةكربلا نهيف ثالث » : يلوم هللا لوسر
 .نالوهجم هدانسإ يف نكلو .« عيبلل ال تيبلل ريعشلاب
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 ثيدحلف « عرذأ ةعبس ناك قيرطلا ضرع يف ءاك رشلا رجاشت اذإ هنوك امأو

 ؛ قيرطلا يف متفلتخا اذإ » :لاق ملر يلا نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف ةريره يأ

 نم يناربطلاو دنسملا يف دمحأ نب هللادبع هانعم جرخأو .( عرذأ ةعبس هولعجاف

 «سابع نبا ثيدح نم قازرلا دبع ًاضيأ هجرخأو «تماصلا نب ةدابع ثيدح

 ريره يلأ ثيدحل ؛هرادج يف هبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال هنوك امأو

 ف هبشخ زرغي نأ هراج راج عني ال :لاق ما ينلا نأ ؛ هريغو نيحيحصلا

 . ةباحصلا نم ةعامج نع ىقهيبلاو ,ةجام نباو «دمحأ هوحن ىورو .«هرادج

Go. 

 لاق :لاق سابع نبا ثيدحلف «ءاك رشلا نيب رارض الو ررضال هنوك امأو

 ؛هراج طئاح يف هبشخ عضي نا لجرللو رارض الو ررضال » : يلوم هللا لوسر

 «ةجام نباو .دمحأ هجرخأ .«عرذا ةعبس هولعجاف قيرطلا يف متفلتخا اذإ

 الو رض الو :ثيدح امأ :ريثك نبا لاق .قازرلا دبعو «يناربطلاو ,يقهيبلاو

 سابع نبا ثيدح نم يورو ؛ تماصلا نب ةدابع نع .ةجام نبا هاورف « رارض

 . ىهتنا روهشم ثيدح وهو ؛ يردخلا ديعس يلأو

 اضيأ هجرخأ ةدابع ثيدحو «بابلا يف روكذملا وه سابع نبا ثيدحف
 ؛ يقهيبلاو ماحلاو ينطقرادلاو  ةجام نبا هجرخأ ديعس يأ ثيدحو «يقهيبلا

 . معن وبأو ريبكلا يف يناربطلا يظرقلا كلام نب ةبلعث ثيدح نم هاور دقو

 «هراد عيب وأ هرجش علقب هكيرش راض نم ةبوقع مامإلل زوجي هنوك امأو

 نم لجر طئاح يف لخن نم دضع هل ناك هنأ ١ :بدنج نب ةرمس ثيدحلف
 هب ىذأتيف هلخن ىلإ لخدي ةرمس ناكو لاق ؛هلهأ لجرلا عمو لاق ؛راضنألا

 ءهل كلذ ركذف يير ينلا ىتأف ؛ىبأف هلقاني نأ هيلإ بلطف « ةيلع قشيو لجبرلا

 يل هبهف ؛ لاق « ىبأف هلقاني نأ هيلإ بلطف ؛ ىبأف هعيبي نأ لم ينلا هيلإ بلطف

 ليلو هللا لوسر لاقف «راضم تنأ : :لاق ؛ ىبأف هيف هبغر ًارمأ اذكو اذك كلو
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 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ةياور نم وهو .«هلخن علقاف بهذإ :يراصنألل
 عساو نع ماكحألا ثيداحأ نم يربطلا بحملا ىور دقو .هنم عمسي ملو ةرمس

 ةصق وحن ركذ مث «هملكف لجر طئاح يف قذع ةبابل يبأل ناك » :لاق نابح نبا

 . 6 رهس
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 نهرلا باتك

 برشي نبللاو بكري رهظلاو ؛هيلع نيد يف نهارلا هكلمي ام نهر زوجي
  .هيف امب نهرلا قلغي الو ؛نوهرملا ةقفنب

 رفسلاب هدييقتو ,زيزعلا باتكلا هب قطن دقو ؛عامجإلاب زئاج نهرلا :لوقأ
 .كاحضلاو , دهاجم لاقو .روهمجلا هيلإ بهذ اك بلاغلا جرخم جرخ
 يدوي دنع هل ًاعرد ملو ينلا نهر دقو .رفسلا يف الإ عرشي ال : ةيرهاظلاو

 وهو سنأ ثيدح نم هريغو يراخبلا هجرخأ ابك هلهأل ًاريعش هنم ذخأو ةنيدملاب

 نباو . يئاسنلاو «يذمرتلاو «دجحأ هجرخأو «ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف

 كلذ يفو «حارتقالا بحاصو يذمرتلا هححصو سابع نبا ثيدح نم ةجام

 .روهمجلا لاق | رضحلا يف نهرلا ةيعورشم ىلع ليلد

 يراخبلا هجرخأ اماف ؛نوهرملا ةقفنب برشي نبللاو .بكري رهظلا نوك امأو
 بكري رهظلا ١ :لوقي ناك هنأ هلم ينلا نع ةريره ينأ ثيدح نم هريغو
 يذلا ىلعو ,ًانوهرم ناك اذإ هتقفنب برشي ردلا نبلو « ًانوهرم ناك اذإ هتقفنب

 نهرلاب عفتني نيترملا نأ دارملاو ؛ ظافلأ ثيدحللو .« ةقفنلا برشيو بكري

 .مهريغو نسحلاو ثيللاو «قاحسإو .دمحأ كلذ ىلإ بهذ دقو ءهيلع قفنيو
 نهرلا نم نيترملا عفتني ال : ءالعلا روهجو , كلامو ,ةفينح وبأو , يعفاشلا لاقو .

 . سايقلا فالخ ىلع درو ثيدحلاو : اولاق .هيلع نؤملاو نهارلل دئاوفلا لب ءىشب

 حصي الو راه فرج افش ىلع ينبم رابتعالا دساف مايقلا اذه نأب باجيو
 يف اك هنذإ ريغب لجرلا ةيشام بلحت نأ نع يهنلا نم درو امب جاجتحالا
 . هيلع ىنبي لب صاخلا هب دري ال ماعلا نأل «هريغو يراخبلا

 :لاق يلم ينلا نع ةريره يبأ ثيدحلف «هيف اب نهرلا قلغي ال هنوك امأو
 .يعفاشلا هجرخأ « همرغ هيلعو همنغ هل هنهر يذلا هبحاص نم نهرلا قلغي ال ١

 ينطقرادلا نسحو «هحيحص يف نابح نباو «يقهيبلاو «كاحلاو «ينطقرادلاو
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 دنع ظوفحملا نأ الإ تاقث هلاجر نإ :مارملا غولب يف رجح نبا لاقو ؛هدانسإ

 ؛ةدايز لصولاو ىرخأ قيرط نم ةجام نبا هجرخأو .هلاسرإ هريغو دواد يبأ

 مل ثيح هل نهترملا قاقحتسا انه قالغلاب دارملاو .لوبقم جرخم نم تجرخ دقو

 قالغ رّسف هنأ رمعم نع قازرلا دبع ىورو ؛ طورشملا تقولا يف نهارلا هكفي

 هنأ هنع ينغلب مث :لاق كل نهرلاف كلاب كتآ مل نإ :لجرلا لاق اذإ اب نهرلا
 هيلعو همنغ هل .نهرلا بر نم كله امثإ ءاذه قح بهذي مل كله نإ : لاق

 هيلإ نهارلا دؤي مل اذإ نهرلا كلي ناك ةيلهاجلا يف نيترملا نأ يور دقو .همرغ
 امم معأ وه انه مرغلاو منغلاو ؛عراشلا هلطبأف بورضملا تقولا يف هقحتسي ام

 . نوهرملا ةقفنب برشي نبللاو بكري رهظلا نأ نم مدقت
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 ةيراعلاو ةعيدولا باتك

 نم نخي الو ؛هنمتئا نم ىلإ ةنامألا ةيدأت ريعتسملاو عيدولا ىلع بجي
 منم زوجي الو «هتنایخو هتيانج نودب تفلت اذإ هيلع نامض الو ,هناخ

 ؛كللذ جاتحي نمل يشاوملا بلحو «لحفلا قارطإو .ردقلاو ولدلاك نوعام ا

 . .هللا ليبس يف اهيلع لمحلاو

 : ىلاعت هللا لوقلف ,ةنامألا ةيدأت اهنم دحاو لك ىلع بجي هنوك ٠ امأ ۽ :لوقأ

 : هوم هلوقلو [ ٨۸ : ءاسنلا 14 اهلهأ ىلإ تانامألا اوُدّؤت نأ مكرُمْأَي هللا نإ

 «دواد وبأ هجرخأ .«كناخ نم نخت الو ءكنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ

 نب قلط هدانسإ يفو «ةريره يأ ثيدح نم هححصو م احلا ,هنسحو «يذمرتلاو

 يفو «سنأ نع حايتلا يأ ثيدحب مكاحلا هل دهشتسا دقو «كيرش نع مانغ

 .يناربطلا لاق اى هب درفت دقو هيف فلتخم وهو ديوس نب بويأ هدانسإ

 نم هدانسإ يفو «بعك نب يبأ ثيدح نم ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هجرخأو

 يلأ نع يناربطلاو .يقهيبلا هجرخأو «هنع ينطقرادلا ا ًاضيأ هجرخأو .فرعي ال

 .سنأ ثيدح قم معن وبأو «يناربطلاو , ينطق رادلا تراوح دب ةقاغأ

 لوهجم هدانسإ يفو «ةباحصلا نم لجر نع يقهيبلاو .دواد وبأو «دحأ هجرخأو

 . ياحصلا ريغ

 نب ورمع ثيدحلف ءةعدوتسملاو ةراعتسملا نيعلا تفلت اذإ نامض ال هنوك امأو

 هجرخأ ٠. نمتؤم ىلع نامض الد :لاق لب يثلا نأ هدج نع ةيبأ نع بيعش

 الإ نمضي ال عيدولا نأ ىلع عاجإلا عقو دقو «فعض هدانسإ يفو «ينطقرادلا |
 ىرخأ قيرط نم قباسلا ثيدحلا يف ينطقرادلا هجرخأ امل ءنيعلا ىلع هنم ةيانجل

 .(« نامض لغملا ريغ عدوتسملا الو «نامض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل » :ظفلب

 الإ نمضي ال هنأ ىلإ بهذ دقف ريعتسملا امأو ,نئاخ يناجلاو نئاخلا وه : لغم او

 نأ :روهمجلا نع حتفلا يف ىكحو .ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةرتعلا «ةنايخ وأ ةيانجل ظ
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 .هيف نوذأملا هجولا ىلع فلتلا ناك اذإ الإ هدي يف تفلت اذإ اهنمضي ريعتسملا
 ثيدح نم هححصو ماحلاو .ةجام نباو .يذمرتلاو «دواد وبأو دما جرخأو

 ينو .«هيدؤت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع » :لاق ميلو يبنلا نع «ةرمس نع نسحلا
 «يئاسنلاو «دواد وبأو .دمحأ جرخأو .روهشم لاقم ةرمس نم نسحلا عامس

 نينح موي هنم راعتسا يلي ينلا نأ » :ةيمأ نب ناوفص ثيدح نم ماجلاو
 .« ةنومضم ةيراع لب :لاق ؟ دم اي ابصغأ :لاقف ءاعردا

 :لاق دوعسم نبا ثيدحلف .ردقلاو ولدلاك نوعاملا عنم زوجي ال هنوك امأو

 وبأ هجرخأ .« ردقلاو ولدلا ةيراع متلي هللا لوسر دهع ىلع نوعاملا دعن انك ١

 : ىلاعت هلوق ارسف انا سابع نباو دوعسم نبا نع يورو. يرذنملا هنسحو « دواد

 مهنيب سانلا هاطاعتي يذلا تيبلا عاتم هنإ [۷ :نوعاملا ] 4َنوُعاَمْلا َنوُعَْمَيو ل
 ءاملا : نوعاملا :ةشئاع نعو .كلذ هبشأ امو ردقلاو لبحلاو ولدلاو سأفلا نم
 .ةاكزلا نوعاملا ؛ ليقو .حلملاو رانلاو

 ليبس يف اهيلع لمحلاو يشاوملا بلحو لحفلا قارطإ عنم زوجي ال هنوك امأو

 ام » : لاق يلم يبنلا نع رباج ثيدح نم هريغو هللا هجر ماسم هجرخأ الف ؛ هللا

 عاقب ةمايقلا موي امه دعقأ الإ ءاهقح يدؤي ال منغ الو رقب الو لبإ بحاص نم

 هللا لوسر اي انلق ؛ اهنرقب نرقلا تاذ هحطنتو . اهفلظب فلظلا تاذ هؤطت ةرقرف
 لمحو ءاملا ىلع اهبلحو اهتحنمو اهولد ةراعإو اهلحف قارطإ :لاق ؟اهقح امو

 هب قرطي نأ جاتجي نم هتيراع اهلحف قارطإب دارملاو .«هللا ليبس يف اهيلع
 لمحلا امأو ؛اهدري مث اهبلحب عفتنيل جاتحملا يطعي نأ اهتحنمب دارملاو ؛ هتيشام

 اهيف يتلا يشاوملا بحاص نم هل ةيشام ال نم كلذ بلط اذإف ؛هللا ليبس يف اهيلع
 الا ا . هتجاح ىلع ةدايز
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 صغلا باتك

 الإ ماسم ءىرما لام لحي الو ؛هذخأ ام در هيلع بجيو بصاغلا أي

 ريغب موق ضرأ يف عرز نمو ؛قح ملاظ قرعل سيلو ؛هسفن نم ةبيطب

 ؛ هعفر اسرغ هو هريغ ضرأ يف سرغ نمو ؛ءيش عرزلا نم هل سيلف مهنذإ

 : هتميق وأ هلثم هيلعف هفلتأ نمو ؛!بوصغملاب عافتنالا لحي الو

 هيلع ىلوتساو لطابلاب هريغ لام لكأ هنألف ؛بصاغلا مثأي هنوك امأ :لوقأ

 :ةرقبلا ] € لطاّتلاب مكتب مُكَلاَومُأ اولَكأت الو :ىلاعت هللا لاق دقو ؛ًاناودع

 هجرخأ «هسفن نم ةبيطب الإ ماسم ءىرما لام لحي الو : لاقو [ ٨۸

 دمحأ هجرخأو «فعض اهديناسأ يفو .ًاعوفرم سنأ نع قرط نم ينطقرادلا

 نب ديز نب يلع هدانسإ يفو «همع نع يشاقرلا ةرم يأ ثيدح نم ينطقرادلاو

 هجرخأو نا نبا ثيدح نم احلا هجرخأو .هيلع مكتم وهو ناعدج

 يف مكاحلاو ءنابح نباو «يقهيبلا هجرخأو «ىرخأ قيرط نم هنع ينطقرادلا

 .دواد وباو .دمحا جرخا دقو ؛يدعاسلا ديمح يلا ثيدح نم |ههيحيحص

 هللا لوسر لاق .لاق هيبأ نع ديزي نب بئاسلا ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو

 اصع كدحأ ذخأ اذإو ؛ًابعال الو ًاداج هيخأ عاتم مكدحأ نذخأي ال٠ : ميلي

 تباث وهو .« مارح مكيلع مؤامدو مكلاومأ امنإ ١ :ثيدحو .« هيلع اهدربلف هنخأ

 ىلع عمجو .نيملسملا ةفاك دنع بصخلا ميرحت ىلع عمج وهو [مهريغو نيحيحصلا يف

 تم  .ًافلات ناك اذإ هضوع ماست ىلعو ًايقاب ناك اذإ بوصغملا در بوجو

 نأ ؛جيدخ نب عفار ثيدحلف «هرخآ ىلإ قح ملظ قرعل سيل هنوك امأو

 هلو ءيش عرزلا نم هل سيلف مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نم » :لاق هيل يبلا

 ‹ يقهيبلاو ءيذمرتلاو «ةجام نباو «دواد وبأو , دحأ هجرخأ .« هتقفن

 . يراخبلا هنسحو « ىلعي وبأو « يسلايطلاو « ةبيش يأ تاو نارا

 نم ينطقرادلاو «دواد وبأ هجرخأ الف « ريغلا ضرأ نع سرغلا عفر اماو

 ,سيلو هل يهف ًاضرأ ايحأ نم » :لاق يوب هللا لوسر نأ ريبزلا نب ةورع ثيدح

۲۹۱ 



 نيلجر نأ ثيدحلا اذه ينتدح يذلا ينربخأ دقلو ؛لاق .« قح ملاظ قرعل

 بحاصل ىضقف رخآلا ضرأ يف ًالخن امهدحأ سرغ هَ هللا لوسر ىلإ امصتخا
 اهنإو اهتيأر دقلف ؛لاق .اهنم هلخن جرخي نأ لخنلا بحاص رمأو ؛ هضرأب ضرألا
 يذمرتلاو «دواد وبأو , دمحأ جرخأو مع لخنل اهنإو سوؤفلاب الوصأ ترا
 لاق : لاق دز ني عم تيدح نم الع ىراحسلا ةخرشاو يئاسنلاو «هنسحو

 .« قح ملاظ قرعل سيلو هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم ١ : : للو هللا لوسر

 ال هنأب ةيضاقلا ةلدألا نم مدقت الف ؛بوصغملاب عافتنالا لحي تک ااو
 ةرمث ال يتلا ضرألا بصغ يف درو دقو ءًاعافتنا الو ًانيع ال ريغلا لام لحي
 نيحيحصلا يف ةشئاع نع اهنم ثيداحأ هوحنو عرزلاب اهب عافتنالا الإ اهبصغل
 عبس نم هللا هقوط ضرألا نم ًاربش مظ نم» :لاق هي ا نأ اههريغو

 نم هريغو ير يفو .هوحن ديعس يلأ ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« نيضرأ

 .ًاضيأ هوحن ةريره يل ثيدح نم ماسم يفو . ًاضيأ هوحن رمع نبا ثيدح

 ترسك امل اهنأ» :ةشئاع ثيدحلف «هتميق وأ هلثم هيلعف هفلتأ نم نوک امأو
 .«ماعطك ماعطو ءانإك ءانا اهل لاقف لل ينلل هيف تدهأ يذلا ةيفص ءانإ
 يراخبلا جرخأو . حتفلا يف ظفاحلا و ىئاسلاو ةقوأد وبأو . دمحأ هجرخأ
 ضعب دنع ناك لل هللا لوسر نأ : :هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم هريغو

 تبرضف ماعط اهيف ةعصقب هلا مداخل وا تاهمأ ىدحإ تلسرأف هئاسن
 ةعصقلا عفدو اولك لاقو ماعطلا اهيف لعجو اهمضف ةعصقلا :ترشكف اهديب

 ضعب تدهأو ع و «ةروسكملا سيحو لوسرلل ةحيحصلا |

 ءاهيف ام تقلأف اهديب ةعصقلا ةشئاع تبرضف ةعصق يف اماعط قلي ينل ج اور
 يميقلا نإ لاق نم كلذب لدتسا دقو .« ءانإب ءانإو ماعطب ماعط لير ينل 0
 .نويفوكلاو يعفاشلا وهو لثملا مدع دنع الإ ةميقلاب نمضي الو هلثمب نمصي
 الو ؛ليق .ةيودهلا تلاق هبو ؛اقلطم هتميقب نمضي يميقلا نإ :كلام لاقو

 يف تباثلا ةارصملا ثيدح يف درو دق هنكلو .هلثمب نمضي يملا نأ يف فالخ .
 . هنطاوم يف فوتسم ثحبلاو « ىلثم نبللاو رم نم ًاعاصو اهدر حيحضلا
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 قتعلا باتك

 كلم نمو .اهوحنو ةمدخلا طرشب قتعلا زوجيو « اهسفنأ باقرلا لضفأ

 وأ مامإلا هقتعأ الإو .هقتعي نأ هيلعف هكولممب لثم نمو ؛هيلع قتع هجر
 ,ميوقتلا دعب مهبيصن هئاكرشل نمض دبع يف هل أك رش قتعأ نمو .ماحلا

 نم ريغل ءالولا طرش حصي الو ؛دبعلا ىعستسيو طقف هبيصن قتع الإو
 .هعيب هل زاج كلاملا جاتحا اذإو .هكلام تومب قتعيف ريبدتلا زوجيو «قتعأ

 قتعيو ءارح ءافولا دنع ريصيف .هيدؤي لام ىلع كولمملا ةبتاكم زوجيو

 دلوتسا نمو «قرلا يف داع ةباتكلا لام ملست نع زجع اذإو ماس ام ردقب

 . اهقتعل هريخت وأ .هتومب تقتعو اهعيب هل لحي م هتمأ

 ,ةحيحصلا ثيداحألا يف < هيَ هنع تبث دق قتعلا يف بيغرتلا :لوقأ

 ةبقر قتعأ نم :  لوب يبنلا نع . اهريغو نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدحك

 .(هجرفب هجرف ىتح رانلا نم هنم اوضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ «ةملسم

 يبنلا نع «ةباحصلا نم هريغو ةمامأ يلأ ثيدح نم هححصو يذمرتلا جرخأو

 لكب ءىزجي رانلا نم هكاكف ناك السم أرما قتعأ ماسم ءىرما اميأ » :لاق هيَ

 نم هكاكف اتناك ,نيتملسم نيتأرما قتعأ ماسم ءىرما اميأو .هنم ًاوضع هنم وضع

 تقتعأ ةملسم ةأرما اميأو » : ظفل يفو « هنم ًاوضع اهنم وضع لكب ءىزحي رانلا

 . ًاوضع ؛اهئاضعأ نم وضع لكب ىزحت «رانلا نم اهكاكف تناك «ةملسم ةأرما

 ؛هللاب ناميإلا » :لاق ؟ لضفأ لابعألا يأ : هللا لوسر اي تلق :لاق رذ يلأ ثيدح

 ؛ اهلهأ دنع اهسفنأ » :لاق ؟ لضفأ باقرلا يأ تلق :لاق « هللا ليبس يف داهجلاو

 0 . ان اهرثكأو

 :لاق نمحرلا دبع نب ةنيفس ثيدحلف .ةمدخلا طرشب قتعلا زوحي هنوك امأو

 ءدمحأ هجرخأ . شاع ام ا ىنلا مدخأ نأ لغ:تطرقو ؛ ةملس مأ ىنتقتعأ
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 ينو ؛ احلا هجرخأو . .هدانساب سأب ال : :لاقو .ةجام نباو « يئاسنلاو «دواد وبأو
 لاقو .هريغو نيعم نبا هقثو دقو ؛ يملسالا صفح وبأ ناههج نب ديعس هدانسا |

 لثم هيلع ىفخي ال ُب ينلا نأ اذه نم ةجحلا هجوو هثيدحب جتحي ال : متاح وبأ
 . اعامجإ حصي ؛ ةمدخلا طرشب قتعلا قيلعت نإ : :ليق دقو . كلذ

 ,دواد يبأو . دمأ دنع ةرمس ثيدحلف . هيلع قتع همحر كلم نم نوك امأو
 .« رح وهف مرح محر اذ كلم نم : :لاق لرب ينلا نأ ؛ةجام نباو « يذمرتلاو

 لاقم هنم هعامس يفو .ةرمس نع نسحلا ةياور نم وهو « قيتع وهف » : : دمحأ ظفلو
 ا : يراخبلا لاقو . ركنم ثيدح وه : ينيدملا نب يلع لاقو .فورعم

 لاق .رمع نبا ثيدح نم ماحلاو ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا جرخأو

 نع ةرمض ةياور نم وهو «« رح وهف مرح محر اذ كلم نم : : يلوم هللا لوسر
 ادحأ ماعن الو ؛ رکنم ثيدح : يئاسنلا لاق ؛هنع رائيد نب هللادبع نع يروثلا

 اذه ىلع ةعيبر نب ةرمض عباتي مل :يذمرتلا لاقو .ةرمض ريغ نايفس نع هاور
 دقو ,نيحيحصلا يف هثيدحو ؛هريغو نيعم نب ىبحي هقثو دف هنكلو ؛ثيدحلا
 دواد وبأ جرخأو .ناطقلا نباو .قحلا دبعو «مزح نبا اذه هثيدح ححص
 وهو ؛ةرمس ثيدح لثم ؛ًافوقوم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يئاسنلاو
 مرحب مجر اذ كلم نم نأ ىلإ بهذ دقو «هنم عمسي ملو ؛هنع ةداتق ةياور نم
 ةفينح وبأ بهذ هيلإو ؛نيعباتلاو ةباحصلا نم ماعلا لهأ رثكأ هيلع قتع
 دالوألا هيلع قتعي هنإ : ماعلا لهأ نم ةعامجو يعفاشلا لاقو . دمحأو «هباحصأو
 الو .ةوخالا كلام دازو .هتبارق نم مهريغ هيلع قتعي الو ,تاهمالاو ءابالاو
 : للو هللا لوسر لاق : لاق هريغو ملسم نع ةريره يبأ ثيدح هانركذ ام فاني
 عاقيإ نأل .« هقتعيف هيرتشيف اک ولم هدجي نأ الإ هدلو نع دلاو .يزحي الد
 رمال ةريره يأ ثيدحب كسمت دقو .كلملاب هعوقو يفاني ال ًادكأت قتعلا
 . دحأ ىلع دحأ قتعي تعي ال :اولاقف
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 هترافكف هبرض وأ هكولمم مطل نم » :لوقي لِي هللا لوسر تعمس :لاق هريغو

 دهع ىلع نرقم ينب انك » :لاق .نرقم نب ديوس نع اضيأ ماسم يفو .« هقتعي نأ
 لل ينلا كلذ غلبف اندحأ اهمطلف ةدحاو ةمداخ الإ: السبل يلع هللا لور

 مسم يفو .« اهليبس اولخيلف اهنع اونغتسا اذإ » :ةياور يفو .«اهوقتعا لاقف

 تعمسف طوسلاب امالغ برضأ تنك :لاق يردبلا دوعسم يلأ ثيدح نم ؛ ًاضيأ

 كنم ردقأ هللا نإ » :لوقي لب هللا لوسر اذإف :لاق نأ ىلإ ىفلخ نم ًاتوص
 مل ول » :لاقف ىلاعت هللا هجول رح وه هللا لوسر اي تلق :هيفو .« مالغلا اذه ىلع

 .« رانلا كتسمل وأ رانلا كتحفلل لعفت

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلف ؛ كاحلا وأ مامإلا هقتعي هنوك امأو

 مف لجرلاب يلع » : لوب ينلا لاقف «هريكاذم هديس بج يذلا كولمملا يف هدج
 نباو « دواد وبأ هجرخأ .« رح تنأف بهذا » : لَم يبنلا هل لاقف «« هيلع ردقي

 ؛ سلدم هنكلو ةقث وهو ةأطرا نب ب جاجحلا هدانسإ يفو , دمحأ هجرخأ دقو «ةجام

 « ىلع نع رحبلا يف ىكح دقو . يناربطلا ًاضيأ هجرخأو ؛ تاقث دمحأ لاجر ةيقبو

 7 لب ةلثملا درجمب قتعي ال هنأ :ةيفنحلاو ءةيعفاشلاو .هللاب ديؤملاو «يداملاو

 ليو : دوادو «يعازوالاو «ثيللاو كلام لاقو . م احلاف درمت نإف ؛ قتعلاب هدمس

 قتعلا كلذ نأ ىلع ء ءاملعلا عجأ هنا :ماسم حرش يف يوونلا لاق .« اهدرجمب قتعي

 هنذإ مهتلدأ نمو . مطللا مثِإ ةلازإو ةرافكلا ءاجر بودنم وه امنإو ءًابجاو سيل

 قع هنذإو ؛ةحيحص رغ عاجإلا ىوعدو ؛مدقت اک اهومدختسي نأب هي

 ندالاو ؛بوجولا ىلع لد دق رمألا لب «بوجولا مدع ىلع لدي ال مادختسالاب

 . اهنع ءانغتسالا تقو ىلإ ًايخارتم ابوجو هنوك ىلع لد مادختسالاب

 يف رمع نبا ثيدحلف .خلا نمض دبع يف هل ًاكرش قتعأ نم هنوك امأو

 هل ناكو دبع يف هل اک رش قتعا نم » :لاق ميلي يبنلا نا « امهريغو نيحيحصلا
 قتعو مهصصح هءاك رش ىطعأف «لدع ةميق هيلع دبعلا مّوق , دبعلا نمث غلبي لام
 جرخأو «يقب ام قرو , ينطقرادلا داز .« قتع ام هيلع قتع دقف الإو « دبعلا هيلع

 هموق نم الجر نا » :هيبأ نع حيلملا يبأ ثيدح نم ةجام نباو « يئاسنلاو . دحأ
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 هلام يف هيلع هصالخ لعجف « ةَ ينلل كلذ عفرف «كولم نم هل ًاصقش قتعا
 ,ةريره يلأ ثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا يفو .« كيرش لجو زع هلل سيل لاقو
 نإف ٠ ا ا قتعا نم ٠ :لاق هنا يلو يبنلا نع
 قتعي مل يذلا بيصن يف ىعستسا مث ؛لدع ةميق كولمملا مّوق لام هل نكي م

 ی ا a اذه نيب يفانت الو .« هيلع قوقشم
 بيصن ىقبيو «هبيصن الإ قتعي عی مل هل لام الو دبع يف هل اک رش قتعا نم نا»

 هضعب ناك ّالإو ىعستسا يقب اب يعستسي نأ دبعلا راتخا نإف ءاك ولم هكيرش
 نع «هيبأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ ثيدح نم دمحأ جرخأو .« أدبع هصعبو ارح
 دبعلا ءاجف هفصن هدج قتعاف ناوكذ وأ ناهط هل لاقي مالغ مهل ناک ١:لاق هدج

 ناكف لاق ؛كقر يف قرتو ؛كقتع يف قتعت يلع ينلا لاقف « لوب ينلا ىلإ
 .يناربطلا هجرخأو . تاقث هلاجرو .« تام ىتح هديس مدخي

 يف ةشئاع ثيدحلف .قتغا نم ريغل ءالولا طرش حصي ال هنوك امأو

 نكت ملو ؛ اهتباتك يف اهنيعتست ةريرب اهيلإ تءاج اهنأ» : |مهريغو نيحيحصلا
 نأ اوبحأ نإف .كلهأ ىلإ يعجرا :ةشئاع اه تلاقف ءائيش اهتباتك نم تضق
 اهلهأل كلذ ةريرب تركذف .تلعف يل كؤالو نوكيو .كتباتك كنع يضقا
 ترك ذف كؤالو انل نوكيو لعفتلف كيلع بستحت نأ تءاش نإ اولاقو « اوبأف
 نمل ءالولا امنإف يقتعاف يعاتبا : يلوم هللا لوسر اهل لاقف ٠ وع هللا لوسرل كلذ

 د هلا بناتك ا طورت نوطرتغي سانا لاب ام :لاقف ماق مث ؛قتعا

 را امل ارو یو و يك

  .ظافلأو قرط ثيدحللو . « قثوأو

 .جاتحا اذإ هعيب هل زوجيو «هکلام تومب قتعيف ريبدتلا زوحي هنوك امأو

 جاتحاف ربد يف ًامالغ قتعأ الجر نأ » :امهريغو نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف
 اذكو اذكب هللادبع نب معن هارتشاف ؟ ينم هيرتشي نم :لاقف هيوم ينل هذخأف

 : ظفلب ًافوقومو ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا جرخأو .«هيلإ هعفدف

 رح وهو بهوي الو عابي ال ربدملا » :ظفلب ينطقرادلا هاورو .« ثلثلا نم ربدملا »
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 ىلإ بهذ دقو .ثيدحلا ركنم وهو «ناسح نب ةديبع هدانسإ يو .« ثلثلا نم

 نع ةفرعملا يف يقهيبلا هلقنو «ثيدحلا لهأو يعفاشلا ةجاحلل ربدملا عيب زاوج

 هاكح امك ؛بلاط وبأو ,هللاب ديؤملاو ,مساقلاو «يداملا لاق هبو . ءاهقفلا رثكأ

 . اقلطم ربدملا عيب زوجي ال هنأ روهمجلا نع يوونلا نكي لا خاو

 مُهوبتاكف 3 : ىلاعت هلوقلف «هيدؤي لام ىلع كولمملا ةتاكم زو ةتاوك 'امآو

 ا اوناك دقو .ةيآلا ع مع : : رونلا ] © ًارّيَخ ٌمهيِف متْملَع نإ

 . اهتيعورشم يف ًافالخ فرعأ الو «مالسإلا كلذ ررقف

 نبا تيدعللا ا ا نوفي م یوا اروح تقلا دنع يضرب ةنزك امأو

 ةيد يقب امو ؛ رحلا ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا يدؤي لاق :  لَم يبنلا نع سابع

 باو دعا جرخأو . يذمرتلاو «يئاسنلاو «دواد وبأو .دمحأ ءهجرخأ .« دبعلا

 نورخآ بهذو « ماعلا لهأ ضعب , اذه ىلإ بهذ دقو ؛ ىلع ثيدح نم هوحن دواد

 ورهع كنوع اولدتساو « ةباتكلا لام يفوي ىتح دبعلا مكح بتاكملا مكح نأ ىلإ

 ةيقوأ ةئامب بتوك دبع اميأ» : : لاق هيَ ينلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نبا

 .ةجام نباو «دواد وبأو «دحأ هاور .«قيقر وهف تايقأ رشع الإ اهادأف

 هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : دواد يبأل ظفل يفو .هححصو مكاحلاو «يذمرتلاو

 ام ىلع اذه لمحب نكمم عمجلاف «مدقت ام اذه ضراعي الو . (مهرد هتبتاكم نم

 اذإ» : :لاق يي يبنلا نأ ةملس مأ ثيدح يفو .ماكحألا نم هضعبت نكمي ال

 ,دجأ هجرخأ .  هنم بجتحتلف يدؤي ام هدنع ناكو بتاكم نکادحال ناك

 نأل رحلا مكح انهه هل عنان ةحصمو يذمرتلاو «ةجام نباو «دواد وبأو

 # نهناَمْيَأ تَكَلَم اَم وأ# :ىلاعت هلوقل هتالوم ىلإ رظني نأ هل زوجي دبعلا

 ( .[ ۳١ :رونلا ]

 هقتعي مل كلاملا نوكلف ؛ةباتكلا لام نع زجع اذإ قرلا يف عجري هنوك امأو

 نأ دعب ةريرب ةشئاع ترتشا دقو .قتعلا لصحي هل لصحي مل اذإف «ضوعب الإ

 دقت اک اهلهأ اھتاک

 ينلا نع سابع نبا ثيدحلف ؛اهعيب هل لحي مل هتمأ دلوتسا نم نوك امأو
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 .دمحأ هجرخأ .«هنم ربد نع ةقتعم يهف هل تدلوف هتمأ ءىطو ْنَم » :لاق هيَ
 وهو يمشاهلا هللادبع نب نيسحلا هدانسإ يفو . يقهيبلاو «ةجام نباو «دواد وبأو
 دنع يهاربإ مأ تركذ» : لاق سابع نبا ثيدح نم ةجام نبا جرخأو «فيعض

 هدانسإ ينو .ينطقرادلا ًاضيأ هجرخأو .«اهدلو اهقتعأ لاقف هيوم هللا لوز
 يقهيبلاو ينطقرادلا ج اوا ي و يمشاملا نادغ ني نحمل
 .فيعض هدانسإو « ًاطقس ناك نإو ةرح دلولا مأ» : ًاضيأ سابع نبا ثيدح نم
 هللا لوسر نأ رفعج يبأ نب هللاديبع نع ةعيط نبا ثيدح نم يقهيبلا ج راو

 اذه حص مزح نبا لاقو ؛ ؛ لضعم وهو « كدلو كقتعأ » : هاربا مأل لاق يوب
 ينلا نع «رمع نبا نع « ينطقرادلا جرخأو «سابع نبا نع تاقث هتاور دنسب
 الو ,نيهوي الو ,نعبي ال » :لاقو .دالوألا تاهمأ عيب نع یہ هنأ ؛ و
 كلام جرخأ.دقو .«ةرح يهف تام اذإو .ايح ماد ام ديسلا اهب عتمتسي «نثروي
 ًاعوفرم يقهيبلا هجرخأو «رمع نبا لوق نم ًاضيأ ينطقرادلاو .أطوملا يف
 ضهتنت يهف مدقت ام اهديناسأ يف ناك نإو ثيداحألا هذهو .ًافوقومو

 اوكسمتو «زاوجلا ىلا مهادع نم بهذو «روهمجلا اهب ذخأ دقو «اہب جاجتحالل
 هل هللا لوسر دهع ىلع اندالوأ تاهمأ انيرارس عيبن انك » :لاق رباج ثيدحب
 ,ةجام نباو .دواد وبأ هجرخأ .« انيهتناف اناهن رمع ناك الف «ركب يبأو
 . كلذ نم علطا يلب ينلا نأ هيف سيلو نابح نبا ًاضيأ هجرخأو « يقهيبلاو
 Rep يي الب

 :مدقتملا ثيدحلا يف هلوقلف ءاهدلوتسا يذلا اهديس تومب قتعت اهنوك هاو

 . هتايح ربد نم يأ .« هنم ربد نع ةقتعم يهف »
 م نم قتع بجوي هعاقيإ نآلف < ءاهقتعل اهدلوتسم ريختب قتعت اهنوك امأو

 هلوق دعب امس الو كلذب ىلوأ هقتع ببس دجو دق نمف «ببس هقتعل دجوي

 0 ؛ةدالولاب قتعلا عقو دق هنأ ىلع لدي هنإف .« اهدلو اهقتعأ » : و

 ا لكون سدير يل و اا
 . قحلا كلذ طاقسإب يضر دقف
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 فقولا باتك

 يأل هتالغ لعبي نأ هلو .ًاسبحم راص هللا ليبس يف هكلم سبح نم

 .هنم فورعملاب لكأي نأ هيلع يلوتمللو ,ةبرق هيف ام ءاش فرصم

 ةراضم ًائيش فقو نمو ؛نيملسملا رئاسك هفقو يف هسفن لعبي نأ فقاوللو

 ؛ دحأ هب عفتني ال دهشم وأ دجسم يف الام عضو نمو «لطاب وهف هئراول
 يف عضوي ام كلذ نمو ,نيملسملا حلاصمو تاجاحلا لهأ ي هفرص زاج

 وأ اهكمس عفرل روبقلا ىلع فقولاو ؛ لر ينلا دجسم يفو «ةبعكلا

 . لطاب ةنتف اهاري نم ىلع بلجت ام لعف وأ اهنييزت

 : يذمرتلا لاق ؛ ءالعلا روهمج هموزلو فقولا ةيعورشم ىلإ بهذ دق :لوقأ

 .نيضرألا فقو زاوج يف ًافالخ ماعلا لهأ نم نيمدقتملاو ةباحصلا نيب ماعن ال

 الإ هباحصأ عيمج هفلاخو مزلي ال : ةفينح وبأ لاقو . هركنأ هنأ حيرش نع ءاجو

 ليلدلا ينعي ةفينح ابأ غلب ول :لاق هنأ فسوي يبأ نع يواحطلا ىكح دقو ؛رفز
 لدي امو .هيلإ تفتلي الف عاجإلل فلاخم فقولا دار : يبطرقلا لاقو ؛هب لاقل

 يلوم يبلا نأ ؛هريغو هللا هجر ماسم دنع ةريره ينأ ثيدح هموزلو هتحص ىلع

 ماع وأ ؛ةيراج ةقدص : ءايشأ ةثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ » :لاق

 نبا ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يفو .(هل وعدي حلاص دلو ا « هب عفتني

 م رييخب اضرأ تضا : هللا لوسر اي لاقف ربيخب ًاضرأ باصأ رمع نأ » :رمع

 اهلصأ تسبح تئش نإ :لاقف ؟ينرمأت اف هنم يدنع سفنأ طق الام بصأ

 يف ثروت الو «بهوت الو عابت ال نأ ىلع رمع اهب قدصتف « اهب تقدصتو

 ِ اهيلو نم ىلع حانج ال ليبسلا نباو «فيضلاو« باقرلاو « ىنرقلا يوذو « ءارقفلا

 هنسحو يذمرتلاو يئاسنلا جرخأو .لومتم ريغ معطيو فورعملاب اهنم لكأي نأ

 بذعتسم ءام سيلو ةنيدملا مدق موب ينلا نأ ؛ناثع ثيدح نم ًاقيلعت يراخبلا

 نيملسملا ءالد عم هولد اهيف لعجيف ةمور رئب يرتشي نم » :لاقف ةمور رثب ريغ
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 للم ينلا نأ ؛نيحيحصلا يفو .« يلام بلص نم اهتيرتشاف ةنجلا يف اهنم هل ريخ
 . « هللا ليبس يف هدتعاو هعاردأ سبح دقف دلاخ امأ » :لاق

 لَم هلوقلف «ةبرق هيف ام ءاش فرصم يأل هتالغ لعجي نأ هل نوك امأو
 قالطإف ٠ اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تئش نإ :قباسلا ثيدحلا يف رمعل
 رمع لعف دقو . ةبرق هيف امف ءاش فيك اهب قدصتي نأ فقاولل نأب رعشي ةقدصلا
 «باقرلاو ءىبردقلا يوذو «ءارقفلا ىلع ابي قدصتف كلذ هنع هللا يضر
 . مدقت اك ليبسلا نباو «فيضلاو

 نع هللا يضر رمع فقو نم مدقت الف .هنم لكأي نأ يلوتملل نوک امأو
 . يلو ينلا هررق يذلا

 نم مدقت الف «نيملسملا رئاسك هفقو يف هسفن لعجي نأ فقاولل نوك امأو
 ءالد عم هولد اهيف لعجيف » : هيَ هلوق نم هنع هللا يضر ناثع ثيدح
 ( .(نيملسملا

 ل امم كلذ نألف ءًالطاب هفقو ناك هثراول ةراضم ائيش فقو نم نوک امأو

 ب ال اهبحاص اهب عفتني ةيراج ةقدص ناك ام الإ نذأي ل لب هناحبس هللا هب نذأي

 هباتك يف رارضلا نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن دقو ءًارمتسم ًاباقعو ًایراج ام ناك
 الو ررض ال » :ثيدحك ًامومع لو يلا هنع ینو ًاصوصخو امون زيزعلا
 ةيصولا رارضو .راجلا رارض يف اك ًاصوصخو مدقت دقو .«مالسإلا يف رارض
 > .اهوحنو

 ٠ هفرص زوجي . دحأ هب عفتني ال ؛ دهشم وأ دجسم يف الام عضو نم نوك امأو
 ثيدحلف . ي هدجسم يفو ,ةبعكلا يف عضوي ام كلذ نمو .هفراصم يف
 هللا لوسر تعمس :تلاق هريغو هللا همحر ماسم حيحص يف اهنع هللا يضر ةشئاع

 زنك تقفنأل رفكب لاق وأ ةيلهاجب دهع وثيدح كموق نأ الول » :لوقي و
 .عناملا لاز اذإ . ةبعكلا يف ام قافنإ زاوج ىلع لدي اذهف .«هللا ليبس يف ةبعكلا
 تبثو .مالسإلا رمأ رقتساو كلذ لاز دقو ؛رفكلاب سانلا دهع ةثادح وهو
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 ناك اذإو .مهدعب نم نامز نع ًالضف «مهنع هللا يضر ةباحصلا مايأ يف همدق

 . دجاسملا نم اهريغ يف يتلا لاومألاف ء ةبعكلا يف ىتلا لاومألا يف مكحلا وه اذه

 وأ ؛ةبعكلا ىلع وأ « رب هدجسم ىلع فقو نمف .باطخلا ىوحفب كلذب ىلوأ
 فقاو الو برقتمب سيل وهف «دحأ هب عفتني ال اهيف ىقبي ًائيش دجاسملا رئاس ىلع

 بَهَذلا نوزيكي نيذّلاو :ىلاعت هلوق تحت لخدي زناك لب «قدصتم الو
 يأ نع يراخبلاو دمحأ ىور ام اذه ضراعي الو ةيآلا [ "4 :ةبوتلا ] € ةَّضفلاو

 هللا يضر رمع يلإ سلج ؛لاقف دجسملا اذه يف ةبيش ىلإ تسلج » :لاق لئاو

 الإ ءاضيب الو ءارفص اهيف عدأ ال نأ تممه دقل :لاقف ءاذه كسلجم يف هنع

 , كابحاص هلعفي مل : تلق ؟ مل :لاق ءلعافب تنأ ام : تلق .نيملسملا نيب اهتمسق

 نب ناثع نب ةبيش نمو ؛ رمع نم اذه نأل اهب ىدتقي ناذللا ناءرملا امه :لاقف

 اخ نايأ دقو .هنع هللا يضر ركب يلأو و يبنلا عم عقو اع ءادتقا ةحلط

 .كلذ موي كرت هلجأل يذلا ببسلا ةشئاع

 نأل ؛هنالطب يف كش الف .رومألا كلتل ناك نإف «روبقلا ىلع فقولا امأو

 ًاربق عدي ال نأ يب هرمأ هنأ » : ىلع ثيدح يف اك هنع يهنلا درو دق اهعفر

 . اهنييزت كلذكو هريغو مسم يف وهو .« هسمط الإ ًالاثمت الو هاوس لإ ًاقرشم
 راجحألاو ةقئافلا روتسلا عضوك ءاهرئاز ىلع ةنتفلا بلجي ام كلذ نم دشأو

 ردص يف ربقلا كلذ بحاص مظعي نأ بجوي امم اذه نإف .كلذ وحنو ةسيفنلا
 . روبقلا دنع رحنلل فقو اذإ اذكهو «زوجي ال ام هيف دقتعيف «ماوعلا نم هرئاز

 ىلإ دفي نم ماعطإ ىلع فقو اذإ امأ .عراشلا نع ءاج امل ةفلاخم هيف امم هوحنو

 عنص امو « ربقلا ىلع ال دفاولا ىلع فقو وه اذهف ؛كلذ وحن وأ ربقلا كلذ

 تاداقتعالل اببس كلذ نوكي دقف ؛ مالل هضرعي ام الإ ربقلا ىلع هفقوب فقاولا

 نأ الإ ؛ريبك ركنمو «ةميظع ةدسفم روبقلا ىلع فقولاف ؛ةلمجلابو .ةدسافلا

 عفر الو ؛ اهيف فارشإ ال يتلا هترارع نم مدهنا ام حالصإل ًالثم ربقلا ىلع فقي
 اك كلذ ىلإ جوحأ ربقلا ريغ ناك نإو ,ةحص هجو اذهل نوكي دقف ؛نييزت الو
 .لاق امك وأ .نافكألا نم ديدجلاب ىلوأ يحلا : هنع هللا يضر قيدصلا لاق
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 ايادهلا باتك

 مرحيو «رفاكلاو ماسملا نيب زوبجتو ءاهلعاف ةأفاكمو اهوبق عرشي
 يعرش عنام ريغل درلاو ءدالوألا نيب ةيوستلا ببجغو ءاهيف عوجرلا
 .هوركم

 يلا نع يراخبلا دنع ةريره يأ ثيدحلف ءاهوبق عرشي هنوك امأ : :لرقأ
 وأ عارذ يلإ يدهأ ولو «تبجأل عارذ وأ عارك ىلإ تيعد ول» :لاق ا

 .سنأ ثيدح نم هوحن هححصو يذمرتلاو .دمحأ جرخأو .«تلبقل عارك
 هركت هللا لوسر اي تلق » :تلاق ةيعازخلا مكح مأ ثيدح نم يناربطلا جرخأو
 لاجرب دمحأ جرخأو .« هتلبقل عارك يلإ يدهأ ول ,هحبقأ ام :لاق ؟فطللا در
 هيخأ نم هءاج نم » :لاق لب يلا نأ ؛يدع نب دلاخ ثيدح نم حيحصلا
 هللا هقاس قزر وه امناف .هدري الو هلبقيلف ةلاسم الو فارشإ ريغ نم فورعم

 لبقي يلم ينلا ناك » :تلاق ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو .« هيلإ
 كلذو .ةريثك اهيلع ةأفاكملاو ةيدملا لوبق يف ثيداحألاو . « اهيلع بيثيو ةيدهلا .

 . ل هنم مولعم
 اياده لبقي ناك ل يبا نألف « رفاكلاو مسملا نيب زوحت اهنوك امأو

 :لاق ىلع ثيدح نم رازبلاو ,يذمرتلاو , دمحأ هجرخأ امك < مه يدهيو ؛ رافكلا
 هل تدهأو .لبقف رضي هل ئدهأو .هنم لبقف يلب هلا لوسرل ىرسك ىدهأ »
 يبنلا ىلإ ىدهأ هنأ » ؛لالب ثيدح نم دواد وبأ جرخأو . ( اهنم لبقف كولملا

 ىدهأ ةمود رديكأ نأ و نمت ثيدح نم نيحيحصلا فو . « كدف مظع ا

 مورلا كلم نأ» : : هثيدح نم دواد وبأ جرخأو . « سدنس ةبج هيوم هللا لوسرل
 يضر يلع ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« اهسبلف سدنس ةقتشم لرم ينلا ىلإ ىدهأ
 دعو اطغأف نيردع تر لج ىلا لا ىدهأ لدنجلا ةمود ركل : هنع هللا
 ركب يبأ تنب ءاممأ ثيدح نم يراخبلا جرخأو .« مطاوفلا نيب ,ب ًارمخ هققش لاقف
 هر سل دورا رااح بع
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 مآ نيذلا نع هلا ماقلت ال اهيف ىلاعت هللا لزناف ةنييع نبا لاق .معن :لاق

 مأ ثيدح نم يناربطلاو دحأ جرخأ دقو .[ 4 : : ةنحتمملا 1 © نيا يف ْمُكوُِاَي

 نم يقاوأو ةلح يشاجنلا ىلإ تيدهأ دق ينإ » :اهل لاق لَم ينل نأ ل

 تدر ناف و الإ يتيده ىرأ الو تام دق الإ يهئاجنلا ىرأ الو « كسم

 هفعضو هريغو نيعم نبا هقثو يجنزلا دلاخ نب ماسم هدانسإ يفو .« كل يهف لإ

 . ادج ةريثك رافكلا ايادمل م هلوبق يف ثيداحألاو , ةعامج

 نم هاححصو .ةميزخ نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو .دمحأ هجرخأ ام: امأو

 : للم يبنلا لاقف ةقان وأ ةيده هلم ينلل ىدهأ هنأ ر دامح نب ضايع ثيدح

 ةبقع نب ىسوم جرخأو .« نيك رشملا دبز نع تيهن يفإ :لاق .ال :لاق ؟تملسأ

 هل لاقي يذلا كلام نب رماع نأ » : كلام نب بعك نب نمحرلادبع نع يزاغملا يف
 ةيده لبقأ دل ينإ :لاقف هل ىدهأو و يبنلا ىلع مدق ةنسألا بعالم

 نأ هبشي يناطخلا لاقو .لسرم هنأ الإ .تاقث هلاجر :حتفلا يف لاق .«كرشم

 الثل وأ «ةظاغإلا دصقل مهيلإ كلذ در امنإ :ليقو . ًاخوسنم ثيدحلا اذه نوكي

 .هركذ مدقت نم ةيدهل هلوبق امأو ء( نيك رشملا ىلإ ليملا زوجي الو مهيلإ ليم

eهتيدهب ديري نم قح يف درلا نإ : ليقو . باتكلا لهأ نم  

 نأ نكميو .هفيلأتو هسينأت كلذب ىجري نم قح يف لوبقلاو ةالاوملاو ددوتلا

 : نيك رشملا دبزو . ةلدألا نيب ًاعمج زاوجلا يفانت ال يتلا ةهاركلا درجمل يهنلا نوكي

 دفرلا وه :حتفلا يف لاق .ةلمهم لاد اهدعب ةدحوملا نوكسو يازلا حتفب وه

 . ىهتنا

 درو دقو « ًاعرشو ةغل ةبه يه ةيدملا نوكلف < .اهيف عوجرلا هركي هنوك امأو

 يف دئاعلا » : :لاق يل ينلا نأ ؛هريغو يراخبلا نع سابع نبا ثيدح كلذ يف

 2057 : يراخبلل ظفل يفو . ًاضيأ ماسم يف وهو . « هئيق يف دوعي دئاعلاك هته

 .نابح نباو .«يذمرتلا هححصو «ننسلا لهأو دمجحأ جرخأو .« ءوسلا لثم

 د



 لحي ال » :لاق مي يلا ىلإ هاعفر سابع نباو ا ثيدح نم کاجل او
 لجرلا لثمو «هدلو يطعي ايف دلاولا الإ اهيف جرف ةيطعلا يصعب نأ لجرلل
 يف عجر مث ءاق عبش اذإ ىتح لكأ بلكلا لثمك ءاهيف عجري مث ةيطعلا يطعي

 يذلا ليثمتلا ىلإ رظن ريغ نم عوجرلا مرحت ىلع « لحي ال » هلوق لد دقو :« هئيق
 ميرحتلا ىلإ بهذ دقو .ميرحتلا ىلع وأ ةهاركلا ىلع لدي له هيف فالخلا عقو
 . حتفلا يف لاق اذك هدلول دلاولا ةمه الإ ءالعلا روهمج

 ؛لاق هريغو ماسم دنع رباج ثيدحلف ؛ دالوألا نيب ةيوستلا بجت اهنوك امأو
 هللا لوسر ىتأف ملم هللا لوسر يل دهشأو ًامالغ ينبا لحنا » : ريشب ةأرما تلاق
 :لاق ؟ةوخإ هل :لاقف يمالغ اهنبا لحنأ نأ ينتلأس نالف ةنبا نإ :لاقد ؛ هيَ
 اا :لاق ال :لاق . هتيطعأ ام لثم تيطعأ مهلكف : : لاق . معن

 يدهشتال » ريشب هدر اعلا قيد نم دجال لفل قو: ا

 نم نيحيحصلا يفو .« مهنيب لدعت نأ قحلا نم كيلع كينبل نإو ءروج ىلع
 لاقف .ال :لاقف ؟ اذه لثم هتلحن كدلو لكأ» :هل لاق ميل ينلا نأ هثيدح
 يف يأ عجرف مدالوأ يف اولدعاو هللا اوقتا » : هثيدح نم ماسمل ظفل يفو .« هعجرأف
 وبأو .دمحأ جرخأو .ةيطعلا ظفلب هنكلو يراخبلا يف اذكو .« ةقدصلا كلت
 مكئانبأ نيب اولدغا و : مي هللا لوسر لاق :لاق هثيدح نم يئاسنلاو ءدواد
 نب ديعسو « يقهيبلاو « يناربطلا جرخأو .« مكئانبأ نيب اولدعا مكئانبأ نيب اولدعا

 تنك ولو ةيطعلا يف مدالوأ نيب اوّوس » :ظفلب سابع نبا ثيدح نم روصنم
 فو ناعما ةف و فو ني دس هدانا ا ةلقنم
 ليضفتلا نأو ةيوستلا بوجو ىلع لدت ثيداحألا هذهو .هدانسإ حتفلا يف نسح

 .دمحأو «يروثلاو .سواط لاق هبو .هعاجرتسا هلعاف ىلع بجي روج لطاب
 فف جم ةا نالا روهمجل بهذو .ةيكلاملا عشعبو «قاحسإو

 .هيلإ ت افتلالا يغبني ال اب ثيداحألا نع اوباجأو

 لا لوأ يف انمدق الف ؛هوركم يعرش عنام ريغل درلا نوك امأو

 ايادهاك كلذو ءاهلوبق لحي م ةيدملا لوبق نم يعرش عنام م ناك نإف < ,ةلدألا

 م



 ةلدألا يتأتسو ؛ةوشر كلذ ناف يدهملا عم اوليمي نأ ىلإ الصوت تايالولا لهأل

 يتأيسو .لحت ال اهنأ ديفي ام ءارمألا اياده يف درو دقو .اهميرحت ىلع ةلادلا

 ىلا لوؤت اهنأ ةلعلاو . ءاضقلا باتك يف ءارمألا اياده ثيدح قرط ىلع مالكلا

 ىلإ ةيدهلا كلذ نمو « هب ءارمألا مايق بجي ام ءيش يف وأ مكحلا يف امإ ةوشرلا

 اذكهو «تاراجإلا يف كلذ ىلع ليلدلا مدقت دقو .نآرقلا يدهملا معي نم

 هجاح يدهملل يضقي نمل ةيدملا كلذ نمو ؛ هوحنو يغبلا رهمو نهاكلا نارا

 EEE من رد : لاق . لع ينلا نع ا

 قيرط نم دواد وبأ هجرخأ .«ابرلا باوبأ نم ًامظع ًاباب ىتأ دقف اهلمقف اهيلع

 عنام لكف : ةلمجلابو .لاقم هيفو يماشلا مهالوم يومألا نمحرلا دبع نب مساقلا

 ا و ا والا و



 تاشضا باتك

 تناك نإو فلس ام عيمج يف ةيدهلا مكح اهلف ضرع ريغب تناك نإ

 رمعملل كلما نابجوت ىبقرلاو يرمعلاو ,همكح الو عيب يهف ضوعب
 . اهيف عوجر ال هدعب نم هبقعلو بقرملاو

 ةغل ةبه ةيدملا نوكلف «ةيدملا مكح ضوع الب اهمكح نوك امأ :لوقأ
 ضوع ريغب ةبطا تناك اذإف , ديدج حالطصا وه امنإ . اهنيب قرفلاو .اعرشو
 بجتو ءاهيف عوجرلا لحي الو « هنمو رفاكلل زوجتو ةعورشم اهيلع ةأفاكملا تناك

 يهف ضوعب تناك اذإ امأو « يعرش مناف رخل ا هلا/والا يب ةررعللا
 ةبها يف نالصاح اهو .ضواعتلاو يضارتلا وه امنإ عيبلا يف ربتعملا نأل عيب

 بمهاوتلا دنع ًاعقاو كلذ ناك اذإ ضوعب

 يهف ةبهلا دنع بهاولل ةدارم ريغ ةأفاكم هل بوهوملا يف ناك اذإ امأو
 قبطنتو ةيدهلا يف ةمدقتملا ةلدألا ضوع ريغب ةبهلا ىلع قبطنتف ؛ ةلمجلابو . ةيدهاك

 اهداريإ ىلإ ةجاح الف تمدقت دقو « عيبلا يف ةمدقتملا ةلدألا ضوعب ةبهلا ىلع
 . انه

 يف ةريره يأ ثيدحلف .هرخآ ىلإ كلملا نابجوي ىبقرلاو ىرمعلا نوك امأو
 لاق وأ اهلهأل ثاريم ىرمعلا » :لاق موب ينلا نع امهريغو نيحيحصلا

 نمل ىرمعلاب يلو هللا لوسر ىضق » :لاق رباج ثيدح نم اهيفو .«ةزئاج
 ًاتيمو ًايح رمعأ يذلل يهف ىرمع رمعأ نمف » :ماسمل ظفل يفو .« هل تبهو
 لوسر اهزاجأ يتلا ىرمعلا امنِإ ١ دواد يلأو . ماسمو ءدمحأل ظفل يفو . « هبقعلو

  عجرت اهنإف تشع ام كل يه لاق اذإ امأف . كبقعلو كل يه لوقي نأ يوب هلل

 ثيدح يف جردم ةملس يبأ مالك نم كلذ نإ ليق دق دق نكلو «« اهبحاص ىلإ
 ةقلطملا ثيداحألا دييقتل حلصت الو .ةجحلا ةياورلا هذهب موقت الف ؛رباج
 .ةجام ٠ نباو . دواد يلأو , دمحأ دنع تباث نب ديز ثيدحو . نيمدقتملا نثيدحلاك



 هتايح هرمعمل يهف ىرمع رمعأ نم : ل هللا لوسر لاق :لاق نابح نباو

 نم يئاسنلاو دمحأ جرخأو .« ثاريملا ليبس وهف ًائيش بقرأ نم اوبقرت ال ؛هتاممو

 رمعأ نمف اوبقرت الو اورمعت ال : هلم هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثيدح

 عازنلا لحم يف دروو .تاقث هدانسإ لاجرو .« هتاممو هتايح هل وهف «هىقرأ وأ ًائيش

 نأ تدا ی لع يتلا فو ا راک ع وت اا ا اذ
 ؛ كبقعلو ثدح كب ثدح نإ ىنثتسيو .«ةبهلا هبقعلو «لجرلل لجرلا ببي

 ثيدح نم دمحأ هجرخأ ام اذكهو .هبقعلو اهاطعأ نمل اهنإ ؛ يبقع ىلإو لإ ىهف

 ءاجف « تتاف هتايح لخن نم ةقيدح همأ ىطعأ راصنألا نم الجر نأو 9

 اهمسقف ُب يبنلا ىلإ اومصتخاف ىبأف :لاق . ءاوس عرش هيف نحن اولاقف هتوخإ

 امو اذهف .دواد وبا اضيأ هجرخا دقو ,.حيحصلا لاجر هلاجرو « انثاريم مهنيب

 .ىنثتسا نإو لب ثروملا ركذ لب ركذي مل ناو ,؛ثراولل نوكت اهنأ ديفي هلبق
 رمعملل نوكت لب «ديفي ال كلذ نإف يلإ يهف ثدح كب ثدح نإ :لاقو

 بهذو «ةيعفاشلا نم ةعاج اذه ىلإ بهذ دقو .هدعب نم هتثرولو بقرملاو

 ةيراع يهف يلإ تعجر تم اذإف تشع ام كل يه :لاق اذإ هنأ ىلإ روهمجلا

 دقو «ةمدقتملا رباج ةياورب اوكسمتو .رمعملا توم دنع رمعملا ىلإ عجرت ةتقؤم

 دنع رصقلا عم ملا نوكسو نيعلا مضب : ىرمعلاو «جاردإلا نم اهيف ليق ام انمدق

 ةيلهاجلا يف اوناك مهنأل كلذب تيمس ةايحلا وهو رمعلا نم ةذوخأم يهو رثكألا

 كرمع ةدم كل اهتحبأ يأ اهايإ كترمعأ :هل لوقيو ؛ رادلا لجرلا لجرلا يطعي

 نم ةذوخأم ىرمعلا نزوب ءارلا مغب ىقرلاو ,.كلذل ىرمع اهل ليقف «كتايحو
 هتثرو اذكو هيلإ عجرتل تومي ىتم رخآلا بقري اهنم دحاو لك نأل «,ةبقارملا

 .ةغل (هلصا اذه .هماقم نوموقي



 ناميألا باتك

 نمو ؛كلذ ريغب مرحيو هل ةفص وأ لاعت هللا مساب نوكي امنإ فلحلا
 ءيش ىلع فلح نمو ؛ هيلع ثنح الو ىنثتسا دقف هللا ءاش نإ :لاقف فلح

 کا نيتي نع رار ربح رع يذلا تالاف ج اخ یک نارا

 يتلا يه سومغلا نيميلاو ءاهيف ثنحلاب أي الو ةمزال ريغ يهف نيميلا ىلع
 راربإ ماسملا ىلع ماسملا قح نمو ؛وغللاب ةذخاؤم الو ءامذك فلاحلا ماعي
 زيزعلا هباتك يف هللا هركذ ام يه نيميلا ةرافكو «همسق

 لل هفلحلف ؛هل ةفصب امأو ؛ رهاظف لجو زع هللا مساب فلحلا امأ :لوقأ

 ناك » :لاق هريغو يراخبلا حيحص يف رمع نبا ثيدح يف اك بولقلا بلقمب
 ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« بولقلا بلقمو ال فلحي ميلو ينلا ناك ام رثكأ

 .« ةرامالل ًاقيلخل ناك نإ هللا ماو » :ةثراح نب ديز يف لاق للو ينلا نأ ؛ رمع

 .حيحصلا يف وهو «هديب يسفن يذلاو » :هلوقب فلحلا يوب هنع تبث اذكهو
 .« اهلخد الإ دحأ اهب عمسي ال كتزعو » :لاق هنأ ليربج نع يوم ينلا ىكحو

 .ةريثك اذه يف ثيداحألاو .ًاضيأ حيحصلا يف وهو .ةنجلا ينعي

 دنع رمع نبا ثيدحلف ؛ًامارح هتافصو ىلاعت هللا مسا ريغب فلحلا نوک امأو

 هللا نإ » :لاقف .هيبأب فلحي وهو رمع عمس لرب ينلا نأ ؛هريغو هللا همحر ماسم

 يفو .« تمصيل وأ ىلاعت هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نمف «مكئابآب اوفلحت نأ مان
 يلأ دنع ةريره يبأ ثيدح يفو .« هللاب الإ فلحي الف ًافلاح ناك نم » : ظفل

 اوفلحت ال » : ي هللا لوسر لاق :لاق يقهيبلاو «نابح نباو « يئاسنلاو « دواد

 .هنسحو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو .« نوقداص متنأو الإ اوفلحت الو ؛ هللاب الإ
 :ظفل يفو .«رفك دقف هللا ريغب فلح نسم ١ : يلب ينلا نع هححصو ماجلاو

 : م احلاو يذمرتلل ظفل يفو .هجولا اذه نم دمحأ دنع وهو ا كل رشا دقف »

 . ثيداحأ بابلا يفو .«كرشأو رفك دقف »

 ةريره يبأ ثيدحلف ؛ىنثتسا دقف هللا داكن نات ترج رك امأو
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 ل هللا ءاش نإ لاقف فلح نم » : مي هللا لوسر لاق ؛لاق هنع هللا ىضر

 ظفلو «نابح نباو ه يتاسنلاو .ةجام نباو «يذمرتلاو . دمحأ هجرخأ 53

 دقو مكاحلا هجرخأو . ( ىنثتسا دقف » : : يئاسنلا ظفلو . ( هانت هلف » :ةجام نبا

 هللاو » :لاق ل يبلا نأ re نع دواد وبأ جرخأو .نابح نبا هححص

 ؛اشيرق نوزغأل هللاو لاق مث ؛هللا ءاش نإ لاق مث ,ًاشيرف نوزغأل

 مم تكس مث ؛اشيرق نوزغأل لاق من هللا ءاش نإ لاق مث

 نبا نع دحاو ريغ هدنسأ دق :دواد وبأ لاق .«مهزغي مل مث ؛هللا ءاش نإ لاق

 يف ام بابلا ثيداحأ ديؤيو .ًالسرمو ًالوصوم يقهيبلا هاور دقو . سابع

 ؛ ثيدحلا « ةأرما نيعبس ىلع ةليللا نفوطأل » :لاق دواد نب ناهلس نأ ؛حيحصلا

 كلذ ىلإ بهذ دقو .« ثنحي 1 هللا ءاش نإ لاق ول ا يبنلا لاقف » :هيفو

 هلوق نأ ىلع نوملسملا عمجأ :لاقف كلذ ىلع عامجإلا يبرعلا نبا ىعداو « روهمجلا

 تعمس ام نسحأ : كلام لاق .ًالصتم هنوك طرشب نيميلا داقعنا عنمي هللا ءاش نإ .

 هضعب عبتي اقسن كلذ نم ناك امو «همالك عطقي مل ام اهبحاصل اهنأ اينثلا يف

 اذه ىلعو : تلق .هل اينث الف همالك عطقو تكس اذإف .تكسي نأ لبق ًاضعب

 .هيلع ثنح الف نيميلاب ًالوصوم ناك اذإ ءانثتسالا نأ ماعلا لهأ

 ريخ وه . .ذلا تأيلف هنم ًاريخ هريغ ىأرف ءيش ىلع فلح نم نوک امأو
 ةرم نب نح رلادبع ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف تبث دقف « هنيمي نع رفكيلو

 6 ؛ اهنم ًاريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإ ) : هيوم هللا لوسر لاق ؛لاق

 وه يذلا تأو كنيمي نع رفك » :ظفل ينو . ( كنيمي نع رفكو ريخ وه يذلا
 .« ريخ وه يذلا تنأ مث ؛ كنيمي نع رفكف ٠ : دواد يلأو « يئاسنلل ظفل يفو .« ريخ

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نمو ؛ متاح نب يدع ثيدح نم هريغو ماسم جرخأو
 ىلع فلحأ ال » :هنع هللا يضر ىسوم ينأ ثيدح نم نيحيحصلا يف . هوحن هنع

 يفو .« ينيمب نع ترفكو ريخ وه يذلا تيتأ الإ ء اهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي
 جشيداحأ بابلا

 نوكلف « ايف ثنحلاب ما الو ةمزال ريغ يهف نيه ىلع هركأ نيب نوک امأو
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 الإ :لاقف رفكلا ةملكب ماكتلا يف هب باطخلا هللا عفر دقو لعف الك هركملا لعف
 يتمأ نع عفر» :ثيدحلو [ ٠١7 :لحنلا ] «ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم
 فيلكتو .لیوط ماقم هيف ثيدح وهو .« هيلع اوهركتسا امو «نایسنلاو أطخلا
 ةيلقعلا ةلدألاب لطاب وهو قاطي ال ام فيلكت نم اهيلع هركأ يتلا هنيميب فلاحلا
 ض ۰ . ةيلقنلاو

 رمع نبا ثيدحلف ءاهبذك فئاحلا ماعي ىتلا يه سومغلا نيميلا نوك امأو
 ركذف ؟ رئابكلا ام :هللا لوسر اي لاقف ميلو يلا ىلإ يبارعأ ءاج» :لاق
 ش يتلا :لاق ؟ سومغلا نيميلا امو : تلق هيفو «سومغلا نيميلاو : هيفو .ثيدحلا

 . يراخبلا هجرخأ .« بذاك اهيف وهو ماسم ءىرما لام اهب عطتقي
 رْغَّلاِب هللا مكذخاوي ال ىلاعت هلوقلف .وغللاب هيلع ةذخاؤم ال هنوك ماو

 هذه تلزنأ » :تلاق اهنأ ةشئاع نع يراخبلا يفو [ ۸٩4 :ةدئاملا ] (مكنايأ يف
 ال لجرلا لوق يف [ 49 :ةدئاملا] «مكناميأ يف وغللاب هللا كذخاؤي ال # ةيآلا
 سابع نباو ءرمع نبا نع اذه وحن رذنملا نبا لقن دقو .«هللاو ىلبو هللاو
 : تلاق ةشئاع نع دواد وبأ جرخأو .نيعباتلا نم ةعامجو ةباحصلا نم (هريغو
 .« هللاو ىلبو هللاو الك هتيب يف لجرلا مالك وه لاق هي هللا لوسر نإ »

 دواد وبأ لاق .فقولا ينطقرادلا ححصو «نابح نباو , يقهيبلا ًاضيأ هجرخأو

 نيميلا وغل نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو « ًافوقوم ةشئاع نع ءاطع نع دحاو ريغ هاورو

 وهو فلحي نأ :ليقو .ةعاج لاق هبو هفالخ رهظي مث هنظي ءيشلا ىلع فلحي نأ

 ريسفت ىلع مدقم ةميركلا ةيالل ةباحصلا ريسفتو «ليوط كلذ يف فالخلاو نابضغ

 نم نيحيحصلا يف تبث الف ؛همسق راربإ ملسلا ىلع مما قح نم نوك امأو
 1 يأ ثيدح نم دمحأ جرخاو .هريغو ءاربلا ثيدح يف اك كلذب 2 هرمأ

 .هضعب يقبو هضعب تلكأف ًارمت اهيلإ تدهأ ةأرما نأ» :ةشئاع نع ةريره

 0 نإف « اهيربأ ملم هللا لوسر لاقف « هتيقب تلكأ الإ كيلع تمسقأ :تلاقف
 : .حيحصلا لاجر هلاجرو .« ثنحملا ىلع
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 :ىلاعت هلوق وهف « زيزعلا هباتك يف هللا هركذ ام ىه نيميلا ةرافك نوك امأو

 ىلإ (نيكاَسَم ِةَرَشَع ُماَعْطِإ ُهَتراَفَكَف َناَمْيألا متدقع ا مك دخاوري نِكلو»

 .[ ۸٩ :ةدئاملا ] ةيآلا رخآ

51١١ 



 رذنلا باک

 رذن الو ,ةبرق نوكي نأ دب الف ؛ىلاعت هللا هجو هب ىغتبا اذِإ ح' < امنإ
 وأ دالرألا نيب ةيوستلل ةفلاخم هيف ام ةيصعملا يف رذنلا نمو ؛ هللا ةيصعم يف
 ,روبقلا ىلع رذنلا هنمو ؛ىلاعت هللا هعرش امل ةفلاخم ةثرولا نيب ةلضافم
  ىلاعت هللا هعرشي م ًالعف هسفن ىلع بجوي نمو «هللا هب نذأب م ام ىلعو
 رذن نمو .هقيطي ال وهو ىلاعت هللا هعرش ام ناك نإ كلذكو «هيلع بجي
 اذإو ءثلثلا نم الإ رذنلا ذفني الو ؛ ءافولا همزل ماسأ مث كرشم وهو ةبرغب رذن نمو نيمي ةرافك هيلعف هقيطي ال وأ ؛ةيصعم ناك وأ ؛همسي مل ًارذن
 . كلذ هأزجأ هدلو هنع اهلعفف ةبرقب رذانلا تام

 درو دق هنألف .هللا هجو هب ىغتبا اذإ الإ رذنلا حصي ال هنوك امأ :لوقأ
 ىن » :لاق رفع نبا ثيدح نم ا(هريغو نيحيحصلا يف اك رذنلا نع يهنلا

 لام نم هب جرختسي امنإو .ًائيش دري ال هنإ لاقو .رذنلا نع يلو هللا
 يف رذنلاب نذإلا درو مث .هوحن ةريره يأ ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« ليخبلا
 نع ةشئاع ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يف اك ةيصعملا يف هنع يهنلاو ةعاطلا
 ؛ هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو « هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم ١ :لاق ريو يبلا
 جرخأ دقو [۷ :ناسنالا] (ٍرذنلاب َنوُفوُي :ىلاعت هلوق لمحي كلذ ىلعو
 اوناك :لاق « رذنلاب نوفوي9 :ىلاعت هلوق يف ةداتق نع حيحص دنسب يناربطلا
 . مهيلع ضرتفا امو ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو ءايصلاو ةالصلا نم هللا ةعاط نورذني
 اك هللا هجو هب ىغتبا اهف ىلإ رذن ال هنأ : رصحلا ظفلب دروو .ًاراربأ هللا مهامسف
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم اهريغو دواد وبأو .دمحأ هج رخأ
 ماسم جرخأو .« هللا هجو هب ىغتبا امف الإ رذن ال » :لاق لو ينلا نع .هدج
 نم » : ل هللا لوسر لاق ؛لاق سابع نبا ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر
 ثيدح نم ننسلا لهأو دمحأ جرخأو .«نيمي ةرافك هترافكف ةيصعم يف ًارذن رذن
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 .«نيمي ةرافك هترافكو ؛ةيصعم يف رذن ال» :لاق يير يبنلا نأ ؛ةشئاع

 .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو

 ر اا لاعت هللا عر 1 اع ها هلا قر مك اهأو
 . مدقت اك ةيصعم يف رذن الو ,ةيصعم كلذل ةفلاخملا نأل

 رذنلا نم الو ؛ ةعاطلا يف رذنلا نم سيل كلذ نوكلف « روبقلا ىلع رذنلا امأو

 ببست اذإ ةيصعملا يف رذنلا نم نوكي دق لب ؛ىلاعت هللا هجو (7هب يغتبي يذلا
 دواد وبأ جرخأ دقو .ًاريثك كلذ قفتي اك ربقلا بحاص يف لطاب داقتعا 7

 ؛ ثاريم اهنيب ناك راصنألا نم نيوخأ نأ » : بيسملا نب ديعس نع حلاص دانسإب

 جاتر يف يلام لكف ةمسقلا ينلأست تدعأ نإ :لاقف « ةمسقلا هبحاص (هدحأ لأسف

 يف رذنت الو «كنيمب نع رفك كلام نع ةينغ ةبعكلا نإ :رمع هل لاقف «ةبعكلا
 يقهيبلاو كلام جرخأو .« كلمت ال ايف الو محرلا ةعيطق يف الو «برلا ةيصعم
 هلام لعج لجر نع تلئس اهنأ ١ ةشئاع نع نكسلا نبا هححصو «حيحص دنسب

 يف اذه ناك اذإو .«نيميلا نع رفكي :تلاقف «ةبارق اذ ماك نإ ةبعكلا جاتر يف

 هللا هب نذأي مل ام ىلع رذنلا كلذ نمو .ىلوأ روبقلاو دهاشملا نم اهريغف ةبعكلا

 ىلع كلذب اونيعتسيل يصاعملا لهأ ىلع وأ فرخزتل دجاسملا ىلع رذنلاك ىلاعت

 ام ىلع رذنلا نوكي نأ لاوحألا لقأو « ةيصعملا يف رذنلا نم كلذ نإف « مهيصاعب

 يغتبا امو ةعاطلا يف رذنلا وهو هللا هب نذأ يذلا رذنلا نع ًاجراخ هللا هب نذأي ,

 . مرح وأ هوركم وأ حابم ىلع رذن لك اذه لمشيف هللا هجو هب

 «هيلع بحي مل ىلاعت هللا هعرشي مل ًالعف هسفن ىلع بجوأ نم نوك امأو

 وه ذإ بطخي ي ينلا انيب » :لاق هريغو يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحلف
 دعقي الو سمشلا يف موقي نأ رذن ؛ليئارسإ وبأ اولاقف ؛هنع لأسف مئاق لجرب

 دصق نمو « ىلاعت هلل الإ حلصت الف ةدابع رذنلا ًاضيأو ,تيملا هجو رذانلا هب ىغتبي امنإ لب لوقأ )١(

 شماه .ها لالضلا نم هللاب ذوعن ًاعطق كرش هنإو هللا ريغ دبع دقف ربقلا بحاص رذنلاب

 . لصألا
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 دعقيلو لظتسيلو ماكتيل هورم يلو يبنلا لاقف «موصي نأو ماكتي الو لظتسي الو
 هون هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دمأ جرخأو .« هموص متيلو

 هل لاقف .هتبطخ نم : هيَ ينلا غرفي تح سمشلا يف لازي ال نأ رذن نمي
 .« هللا هجو هب يغتبا ايف رذنلا امنإ » : وع ينلا

 هب ءافولا هيلع بجي مل هقيطي ال وهو ىلاعت هللا هعرش ًالعف رذن نم نوک امأو

 نيب ىداهي ًاخيش ىأر بب ينلا نأ » : اهريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدحلف
 اذه بيذعت نع ىلاعت هللا نإ : لاق , يشمي نأ رذن : اولاق ؟ اذه ام :لاقف « هینبا

 تيب ىلإ يشمي نأ رذن » :ةياور يف يئاسنلا داز .« بكري نأ هرمأو ؛ينغل هسفنل
 مل ًارذن رذن نمو » :لاق لع ينلا نع حيحص دانساب دواد وبأ جرخأو .« هللا

 .( نيمي ةرافك هترافكف هقطي ' آرذن رذن نمو .نيمي ةرافك هترافكف همسي

 هرمأ كلذ نمو .«هب فيلف هقاطأ ًارذن رذن نمو: دازو ةجام نبا اشا هجرخأو

 ثيدح نم نيحيحصلا يف اك ؛بوكرلاب ةبعكلا ىلإ يشي نأ رذن نم يوب
 هجر سابع نبا ثيدح نم دواد يأ ننسو .دمحأ دنسم يفو «رماع نب ةبقع
 . رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحأ دنسم يفو هللا

 ةرافك هيلعف هقيطي ال وأ ةيصعم ناك وأ همسي مل ًارذن رذن نم نوك امأو
 لاق :لاق هححصو يذمرتلاو ةجام نبا دنع رماع نب ةبقع ثيدحلف .نيمي
 لسم حيحص يف وهو .« نيي ةرافك همسي مل اذإ رذنلا ةرافك » : هيوم هللا لوسر

 مل ارذن رذن نميف ابيرق سابع نبا ثيدح مدقت دقو « همسي مل اذإ » هلوق نودب
 : لاق لب يبنلا نع «سابع نبا ثيدح نم ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو .همسي
 ىلإ ىقتنملا بحاص هبسن اذك .«نيمي ةرافك هترافكف ةيصعم يف ارذن رذن نم »
 لهأو دمحأ جرخأو دمجحأو .ةجام نياو «دواد يبأ دنع وهو رظن هيفو « ماسم

 يفو .«نيمي ةرافك هترافكو .ةيصعم يف رذن الو :لاق هي يبنلا نأ ننسلا

 نبا ثيدح نم حيحص دانسإب ةجام نباو «دواد وبأ جرخأو .لاقم هدانسإ

 .«نيمي ةرافك هترافكف هقطي مل ًارذن رذن نمو» :لاق 5 نأ سابع
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 .« رفكت نأ قيطت ال يهو يشم ٤ نأ ترذن يتلا ةأرملا» : لع يبنلا رمأ اذكهو

 .دواد وبأو دمحأ هجرخأ ابك

 يف رع تيدحلف ءافرلا ةمرلي ملا م كرشم وهو ةبرقب رذن نم نوك امأو

 نأ ةيلهاجلا يف ترذن ينإ هللا لوسر اي تلق » :لاق هنأ اهريغو نيحيحصلا

 نباو دمج جرخأو .( كرذنب فوأ :لاقف .مارحلا دجسملا يف ةليل فكتعأ

 ينإ :هللا لوسر اي لاقف ُب يبنلا لأس اهابأ نأ مدرك تنب ةنوميم نع ةجام

 .« كرذنب فوأف لاق : ال لاق ؟ ةيغاط وا نثو اهبأ » :لاقف «ةناوبب رحنأ نأ ترذن

 نب تباث ثيدح نم هوجن دواد وبأ جرخأو .حيحصلا لاجر هدانسإ لاجرو
 . حيحص هدانسإو كاحضلا

 يف كلام نب بعك ثيدحلف .ثلثلا نم الإ ءرذنلا ذفني ال هنوك امأو
 هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نا ؛هللا لوسر اي لاق هنأ نيحيحصلا

 ظفل يفو .«كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع كسمأ » : ل ينلا لاقف «هلوسرو

 .ةقدص هلوسرو هللا ىلإ هلك يلام نم جرخأ نأ هللا ىلإ يتبوت نم نا » دواد يبأل

 نب دم هدانسإ يفو .معن :لاق .هثلثف تلق .ال :لاق ,هفصنف تلق .ال :لاق

 واو دمج أ جرخأو . ثلثلا كنع يزحي لاق هنأ دواد يبلأل ظفل يفو .قاحسإ

 ناو ب :هللا لوسر اي لاق هيلع هللا بات امل رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ثيدح نم دواد

 لجو زع هلل ةقدص يلام نم علخنأ نأو , كنكاسأو يموق راد رجهأ نأ يتبوت نم

 .« ثلثلا كنع يزجي لاقف «هلوسرلو

 نأ سابع نبا ثيدحلف .هدلو هلعفي نأ تام نم رذن نع يزحي هنوك امأو

 مل رذن اهيلعو «تتام يمأ نإ » :لاقف لَ هللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب دعس

 دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .«اهنع هضقا هيوم هللا لوسر لاقف «هضقت

 ةأرما رمأ رمع نبا نأ يراخبلا يفو «نيحيحصلا يف ةصقلا لصأو < : حيحص

 ينأ نبا جرخأو .اهنع يلصت نأ تتام مث ءابقب ةالص اهسفن ىلع اهمأ تلعج
 . كلذ فالخ اهنع يور دقو « حيحص دانسإب كلذ وحن سابع نبا نع ةبيش
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 ةمعطألا باتك

 امو «هلوسرو ىلاعت هللا مرح ام الإ مرحي الو ؛لحلا ءيش لك يف لصألا
 نم بان يذ لكو «زيزعلا باتكلا يف ام مرحيف ,وفع وهف هنع اتكس
 لبق ةلالجلاو ؛ةيسنالا رمحلاو ءريطلا نم بسلخم يذ لكو ؛عابسلا
 وهف كلذ ادع امو ءاثبختسم ناك امو «رماو ا ,ةلاحتسالا
 . لالح

 يحوأ اًميف دجأ ل لق :ىلاعت هلوق لثملف « لحلا لصألا نوك امأ :لوقأ
 قايس يف ةركنلا نإف ؛ةيآلا [ ١56 : : ماعنألا ] © ُهَمَعْطَي معاَط ىلع اَمَرَحُم لإ
 يلوم هللا لوسر لئس ؛لاق يسرافلا نالس ثيدح لثلو . مومعلا ىلع لدت يفنلا
 مرح ام م تار هاك ىف هللا لخأ ملدا : لاقف (9 ارفلاو نيجلاو نمسلا نع

 ؛ يدذمرتلاو ةجام نبا هجرخأ .«مكل يفع ام وهف :هنع تكس امو ؛هباتک يف هلا

 نم نيحيحصلا يفو .فيعض وهو يمجربلا نوره نب فيس ةجام نبا دانسإ يلو
 يف نيملسملا مظعأ نإ » :لاق لر هللا لوسر نأ ؛ صاقو يلأ نب دعس ثيدح
 .«هتلأسم لجأ نم مرحف سانلا ىلع مرحي مل ءيش نع لأس نم مرج نيملسلا
 مناف < حتت رت اك يورد : لاق للو يبنلا نع ةريره يلأ ثيدح نم اهيفو
 نع مكتيبن اذإف .مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو ؛ ؛ مهاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كله

 لاقو رازبلا جرخأو .« متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو ؛هوبنتجاف ءيش
 هللا لحأ ام » : ظفلب هعفر ءادردلا يأ ثيدح نم هححصو ماحلاو ,حلاص هدنس
 نم اولبقاف ؛وفع وهف هنع تكس امو «مارح وهف مرح امو «لالح وهف هباتك يف

 ت كير ناك مو : : التو ءائيش ىسنيل نكي مل هللا ناف .هتيفاع هللا

 ضرف هللا نإ » :هعفر ةبلعث يأ ثيدح نم ينطقرادلا جرخأل [ 1٤ :ميرم ]
 :مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهودتعت الف ادودح حو ,اهوعيضت الف ضئارف

 )١( يشحولا رامحلا : ارفلا .
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 لصألا اذه هب ررقتي امم ةنّسلاو باتكلا يفو .« اهنع اوثحبت الف ؛نايسن نع ال

 نمو . مخي ل دروام لع ل ق ةر يف راصتقالا هجوتيف بيطلا ريثكلا

 ًاحوفّسَم امد وأ تيم َنوُكَي نأ الإ # :ةيآلا كلت رخآ يف ىلاعت هلوق صيصختلا

 ةتيملا مكيلَع تَم تمرح # : ىلاعت ا اذكو [ ٠٤۵ :ماعنألا] # ريزنخ محل وأ

 ٠ بقيآلا رخآ ىلإ [" :ةدئاملا ] #مّدلاو

 بان يذ لك نع يلو هللا لوسر ىهن » :لاق هريغو هللا هجر ماسم دنع سابع

 هجر ماسم دنع ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدحلو .« ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم

 هلكأف عابسلا نم بان يذ لك » :لاق يلب هللا لوسر نأ ؛هريغو ًاضيأ هللا

 يذلا نسلا :بانلاب دارملاو . اهريغو نيحيحصلا يف ثيداحأ بابلا يفو .« مارح

 بان يذ لكو .بئذلاو رمنلاو دساألاك كلذو .باينأ هعج ةيعابرلا فلخ

 ديبالا“ ارق لك اون را سرن ام وهو ةناهتلا ف لاق اهو ب قوق

 ناويحلا نم سرتفملا ءابلا مضب عبسلاو :سوماقلا يف لاق .اهوحنو رمنلاو بئذلاو

 ريطلا يف وه ام هب دارملاو :ةغللا لهأ لاق ماللا حتفو يملا رسكب بلخملاو . ىهتنا

 .ناسنإلل رفْظلا ةلزنمب

 : اهريغو نيحيحصلا يف بزاع نب ءاربلا ثيدحل «ةيسنالا رمحلا كلذ نمو

 رمع نبا ثيدح نم ايفو .« ةيسنالا رمحلا موحل نع ربيخ موي ىبن زب هنأ ١

 دقو . كلذ ريغ بابلا يفو .هوحن ينشخلا ةبلعث يأ ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .هوحن
 . ءالعلا روهج كلذ ىلإ بهذ

 يبأو TT ثيدحل ۽ اہنالأو ةلاحتسالا لبق ةلالجلا كلذ نمو

 لكأ نع 5 هللا لوسر ىبت » :لاق هنسحو يذمرتلاو «ةجام نباو «دواد

 «نابح نباو «يذمرتلاو يئاسنلاو , دواد وبأو .دحأ جرخأو .«اهتابلأو ةلالجلا

 : سابع نبا ثيدح نم ديعلا قيقد نباو يذمرتلا هححصو «يقهيبلاو «كاحلاو

 ,ماحلاو .يئاسنلاو دمحأ جرخأو .«اهنبل برشو ةلالجلا لكأ نع يهنلا ١

 '. كلذ وحن هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم «يقهيبلاو « ينطقرادلاو

 +ءبداجش ٠
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 .ةيعفاشلاو يروثلاو لبنح نب دمحأ كلذ ىلإ بهذ دقو .كلذ ريغ بابلا يفو

 ريغت ةلعلاو « مرحتلا يهنلا رهاظو .طقف ةهاركلا ىلإ ماعلا لهأ ضعب بهذو

 مرحتلل هجو الف رثألا لوزي ىتح كلذ نع اهعنمب ةلعلا تلاز اذإف ؛ اهنبلو اهمحل
 .لاز دقو عنال تمرح امنإ نيقيب لالح األ

 عقو دقو ثبختسم وهو هب دتعي كلذ يف فالخ الو «بالكلا كلذ نمو

 دقت اك هنمث لكأ نع يل ينلا ىهن دقو ءًاصوصخو امومع هلتقب رمألا

 يف ًالخاد مهضعب هلعج دقو .هنمن مرح اعيش مّرح اذإ هللا نا مدقتو .يتأيسو

 تدل تيا

 ينلا نأ» : يذمرتلاو ةجام نباو دواد يلأ دنع رباج ثيدحل .رهلا كلذ نمو

 وهو يناعنصلا ديزي نب رمع هدانسإ يفو .« اهنمث لكأو را لكأ نع ىمن يي
 رونسلاو بلكلا نمث لكأ نع يهنلا نم تبث ام هدضع نم دشي نكل «فيعض
 يف هجو ةيعفاشللو . ىلهألاو يشحولا نيب قرف الو مدقت دقو «حيحصلا يف وهو
 . يشحولا لح

 ( ئابلا ْمِهْيَلَع ٌمرَحْيَو :ىلاعت هلوقل .ًاثبختسم ناك ام كلذ نمو

 لب دايتعا مدعل الو ةلعل ال تاناويحلا نم سانلا هثبختسا اف [ ١57 :فارعألا ]
 رابتعالا ناك ضعبلا نود ضعبلا هثبختسا نإو « مارح وهف ثابختسالا درجل

 ملو اهلكأ سانلا كرت يتلا تاناويحلا نم ريثكو ضرألا تارشحك رثكألاب
 اهنوكل الإ بلاغلا يف نوكي ال اهكرت نإف ءاهصخي ليلد اهميرحت ىلع ضهني
 دواد وبأ جرخأ دقو . €ثئابخلا مهيلع مرحيو» :هلوق تحت جردنتف ةثبختسم

 ضرألا تارشحل عمسأ ماف لوب يبنلا تبحص » :لاق بلت نب ماقلم نع
 نوكي نأ يغبني : يئاسنلا لاقو . يوق ريغ هدانسإ نإ :يقهيبلا لاق دقو . ؛ ًايرحت
 هتياغو .ةبآلا فلاخي ام هيف سيل ثيدحلا اذهو «روهشملاب سيل بلت نب ماقلم
 .يدع نبا جرخأ دقو . مدعلا ىلع لدي ال وهو لوب ينلا نم ءيشل هعامس مدع

 يفو .«ةخرلا لكأ نع ىمن يلب يبنلا نأ » :سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو
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 جرخأو .هب جاجتحالا ضهتني الف ًادج فيعض وهو بعصم نب ةجراخ هدانسإ

 دنع تنك » :لاق هيبأ نع يرازفلا ةليمن نب ىسيع ثيدح نم دواد وبأو دمحأ

 ٌدجأ آل لق 9 :ةيآلا هذه التف ذفنقلا لكأ نع لئسف هنع هللا يضر رمع نبا

 خيش لاقف ةيآلا [ ١40 :ماعنألا ] 4ُهّمَعْطَي معاَط ىَلَع ًامَرَحُم لإ يحوأ اًميف

 «ثئابخلا نم ثيبخ لاقف يلو ينلا دنع ركذ :لوقي ةريره ابأ تعمس :هدنع

 ةليمث نب ىسيعو .«لاق اك وهف موب هللا لوسر هلاق ناك نإ : رمع نبا لاقف

 نإ ؛ليق دقو . . ةماعلا لحلا ةلدأ نم ذفنقلا صيصختل ثيدحلا حلصي الف فيعض

 .كلذ وحنو غزولاو قساوفلا سمخلاك ء ءيشلا لتقب رمألا ميرحتلا ب بابسأ نم

 تأي مو كلذ وحنو عدفضلاو درصلاو دهدهلاو ةلحنلاو ةلمنلاك هلتق نع يهنلاو

 رمألا نوكي ىتح هلتق نع یہ وأ هلتقب رمأ ام لكأ مرحب ديفي ام عراشلا نع

 الصأ كلذ لعجل هجو الف « ةيفرع الو ةيلقع ةمزالم الو كلذ ىلع نيليلد يهنلاو

 يف لخدي ام هلتق نع يهنملا وأ هلتقب رومألا ناك نإ لب ٠ ا

 + ليغ Ba i الا نع رزقي EA E CA E كن

 كلذ ادع امو :انلق اذهلو كلذ ىلع ةيلكلا ةلدألا مايقو لحلا ةلاصأ نم انفلسأ

 .لالح وهف
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 0000 سايل |
 ديصلا يف ءاج ام :

 .هيلع هللا مسا ركذ اذإ ًالالح ناك حراوجلاو حراجلا حالسلاب ديص ام
 بلك ماعملا بلكلا كراش اذإو ءةيكذتلا نم دب الف كلذ ريغب ديص امو
 امنإف لحي مل ديصلا نم هوحنو ماعملا بلكلا لكأ اذإو « اهديص لحي مل رخآ
 يف مايأ دعب ولو ًاتيم ةيمرلا عوقو دعب ديصلا دجو اذإو ؛هسفن ىلع كسمأ
 . همهس ريغ هلتق يذلا نأ ماعي وأ «نتني مل ام ًالالح ناك ءام ريغ

 يف ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدحلف «حراوجلاو حراجلا حالسلاب ديصلا امأ :لوقأ
 معما يلكبو يسوقب ديصأ ديص ضرأب انأ :هللا لوسر اي تلق » : لاق نيحيحصلا

 هللا مسا ترک ذف كسوقب تدص ام : لاقف ؟ يل حصي امف ملعب سيل يذلا يبلكبو
 كبلكب تدص امو .لكف هيلع هللا مسا تركذف ملعما كبلكب تدص امو« لكف

 : لاق متاخ نب يدع ثيدح نم نيحيحصلا ينو .« لكف هتاكذ تكردأف ماعملا ريغ

 ؛هللا مسا ركذأو لع نكسميف ةملعملا ب بالكلا لسرأ ينإ هللا لوسر اي تلق

 : تلق «كيلع كسمأ ام لكف هللا مس | تركذو ماعملا كبلك تلسرأ اذإ :لاق
 يمرأ ينإف تلق: لاق ؛ اهعم سيل بلك اهكرشي مل ام نلتق نإو : لاق ؟ نلتق نإو
 نإو ؛لكف قزخف ضارعملاب تيمر اذإ :لاق ؟ ديصأف ديصلا ضارعملاب

 نإف « هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ اذإ » :ةياور يفو .« لكأت الف هضرعب هباصأ
 نإف « هلکف هنم لكأي ملو لتق دق هتكردأ نإو .هحبذاف ًایح هتكردأف كيلع كسمأ

 نإو تلق » :دواد يلأو .دمحأ دنع ثيدح نم ظفل يفو .«ةاكذ بلكلا ذخأ

 .ها ذفن هانعمو يازلاو ةمجعملا ءاخلاب وهف قزخ امأو : اسم حرش يف يوونلا لاق )١(
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 نم نيحيحصلا يف ينو .« كيلع هكسمأ فإف ًاثيش هنم لكأي مو لتق نإو لاق ؟لتق

 نأ فاخأ ينإف لكأت الف بلكلا لكأي نأ الإ كيلع نكسمأ ام لكف ١ : : هثيدح

 لاق ؛لاق دمحأ دنع . سابع نبا ثيدح يفو .(هسفن ىلع هكسمأ اغ۱ نوكي

 هكسمأ امنإف لكأت الف ديصلا نم لكأف بلكلا تلسرأ اذإ » : و هللا لوسر

 دقو .«هبحاص ىلع هكسمأ امنإف ؛ لكف لكأي مو لتقف هتلسرأ اذإف ؛هسفن ىلع

 اي لاق ينشخلا ةبلعث ابا نأ ؛ ورمع نب هللادبع ثيدح نم دواذ وبأو , دمحأ جرخأ

 بالك كل ناك نإ » :لاق ءاهديص يف ينتفأف ةبلكم ًابالك يل نإ :هللا لوسر

 يک ذ لاق ؟يكذ ريغو يكذ هللا لوسر اي لاقف ؛ كيلع تكسمأ امم لكف «ةبلكم

 ينتفأ :هللا لوسر اي لاق ؛هنم لكأ نإو :لاق ؟هنم لكأ نإو ؛لاق «يکذ ريغو

 يكذ لاق ؟ يكذ ريغو يكذ لاق ؛كسوق كيلع كسمأ ام لك : : لاق ؛ يسوق يف

 وأ ريغتي ينعي. لصي مل ام كنع بيغت نإو لاق ؟ ينع بيغت نإو لاق ؛يكذ ريغو

 , رظن هيفو «هدانسإب سأب ال هنا رجح نبا لاق دقو . ( كمهس ريغ رثأ هيف دجت

 جرخأ دقو . فالخو لاقم هيفو يقشمدلا يدوألا ورمع نب دواد هدانسإ يف نأل

 ةضراعل اذه ضهتني الو هسفن ةبلعث يبأ ُثيدح نم دواد وبأ ثيدحلا اذه وحن

 دواد وبأو دمحأ جرخأو . بلكلا هنم لكأ ام لكأ نع يهنلا نم نيحيحصلا يف ام

 زاب وأ بلك نم تملعامو : »لاق ع هلأ لوسرتنأ « ءاس نب فدع دخ نم

 نم هلع لكأ دقو « كيلع كسمأ ام لكف هيلع هللا مسا تركذو هتلسرأ مم

 يف مدقت دقو حيحصلا يف وهو :هحنرب انعط ةداتق وبأ هداص يذلا حولا راح

 تر. :لاقف حراوجلاب ديص ام ليلحت زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا ركذ دقو . جحلا

 ام اوُلَكَف # :لاقف لكألا حابأو «ةيآلا [ ؛ :ةدئاملا ] © حراوجلا َنِم منل

 ام ىلع ةلدألا هذه نم هانركذ ام لد دقو [ ٤ :ةدئاملا ] 4ْمُكِيَلَع نكسمأ

 مسا ركذ اذإ ًالالح ناك حراوجلاو حراجلاب ديص ام نأ نم رصتخملا هيلع لمتشا

 نإ نضارعلا ل لون دقو: کاکا نم دب الف كلذ يفي ديس او هيلا

 . روك ذملا يدع ثيدح يف امك قزخلا درجم ربتعاو حراجلا ةلزنم قزخف باصأ

 لحي امف يمرن موق انإ هللا لوسر اي تلق » :لاق يدع ثيدح نم دمحأل ظفل يفو

 ىلع لدف «« اولکف متقزخف هيلع هللا مسا متركذ امو متيكذ ام مكل لحي :لاق ؟انل
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 هذه يمري نم هداص ام لحيف «لقثمب لتقلا ناك نإو «قزخ ا درجم ربتعملا نأ

 ًاقزخ قزخت صاصرلا نأل ؛صاصرلاو دورابلاب اهب ىمري يتلا ةديدجلا قدانبلا
 اذإ ديصلا ةاكذ اهب دئاصلا كردي مل نإو همكح اهلف ؛حالسلا قزخ ىلع ًادئاز
 ظ . كلذ ىلع هللا مسا ركذ

 ثيدح يف مدقت الف «هريغ هكراش اذإ ملعملا بلكلا ديص لحي ال هنوك امأو

 يف هل ظفل يفو .«اهعم سيل بلك اهكرشي مل ام » : هيلع هلوق نم يدع
 تلسرأ نإ ؛لاق ؛ يّمسأو يبلك لسرأ ينإ هللا لوسر اي تلق » :لاق نيحيحصلا

 ىلع كسمأ امنإف «لكأت الف هنم لكأ نإو «لكف لتقف ذخأف تيمسو كبلك
 « لكأت الف لاق .هذخأ يأ يردأ ال ًابلك هعم دجأ يبلك لسرأ ينإ تلق «هسفن
 عم تدجو نإف» : :هل ظفل يفو . مرغ لع مست لو كبك لغ تيم او

 .«هلتق |ممأ يردت ال كنإف ٠ لكأت الف لتق دقو هريغ ًابلك كبلك

 ىلع ةلدألا نم مدقت الف < , ماعملا بلكلا هنم لكأ اذإ ديصلا لحي ال هنوك امأو

 . ورمع نب هللادبع ثيدح ىلع اهحيجرت اضيأ مدقتو كلذ

 ةبلعث يبأ ثيدحلف ؛خلا هيف ةيمرلا عوقو دعب ديصلا دجو اذإ هنوك امأو
 هلكف هتك ردأو مايأ ةثالث باغف كمهسب تيمر اذإ » : لاق لل ينلا نع ينشخلا
 يدع ثيدح نم نيحيحصلا يفو .هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم هجرخأ .«نتني مل ام
 كمهسب تيمر اذإ » :لاق ديصلا نع للو هللا لوسر تلأس ؛لاق متاح نبا

 ال كنإف ءام يف عقو دق هدجت نأ الإ لكف لتق دق هتدجو ناف ؛هللا مسا ركذاف

 هلم ينلا نع يراخبلاو دحأل هثيدح نم ظفل يفو « كمهس وأ هلتق ءاملا يردت

 كمهس رثأ الإ هب سيل نيموي وأ موي دعب هتدجوف ديصلا تيمر اذإ » :لاق

 نم يراخبلل ظفل يفو . هوحن ماسمل ظفل يفو . , لكأت الف ءاملا يف عقو نإو ءلكف

 ؛ همهس هيفو ًاتيم هدجن مث ةثالثلاو نيمويلا هرثأ يفتقنف ديصلا يمرن انإ » : هثيدح
 يمرأ هللا لوسر اي تلق ؛ ؛لاق هححصو يذمرتلل ظفل يفو .« ءاش نإ لكأي :لاق

 هيف رت'ملو هلتق كمهس نأ تملع اذإ و : :لاق ؛ دغلا نم يمهس هيف دجأف ديصلا

 .«لكف عبس رثأ
0 ) 0 



 مك
 وأ رجحب ولو هيلع هللا مسا ركذو جادوألا ىرفو مدلا ربنأاموه

 اهحبذو ءابب ةلثملاو ةحيبذلا بيذعت مرحيو ءارفظ وأ انس نكي مل ام هوحن

 ‹حبذلاک كلذ ناكو يمرلاو نعطلا زاج هجوب حبذلا رذعت اذإو هللا ربغل

 نامدو «ناتنيم لحيو ةتيم وهف يحلا نم نيبأ امو «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذو

 . رطضملل ةتيملا لحتو ؛لاحطلاو دبكلاو دارجلاو كمسلا .

 يف جيدخ نب عفار ثيدحلف .خلا مدلا رهنأ ام حبذلا نوك امأ :لوقأ

 انعم سيلو ادغ ودعلا ىقلن انإ هللا لوسر اي تلق :لاق |هريغو نيحيحصلا

 نكي مل ام اولكف « هيلع هللا مسا ركذو مدلا ربنأ ام » : يلع يبنلا لاقف .ىدم

 .« ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو ,مظعف نسلا امأ كلذ نع مكثدحأسو ًارفظ وأ انس

 هللا لوسر یہ : :لاق ةريره يبأو . سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 يفو . .٠جادوألا يرفت الو دلجلا عطقيف حبذت يتلا يهو ناطيشلا ةطيرش نع هيلع

 نم يراخىلاو دجحأ جرخأو . فيعض وهو يناعنصلا هللا دمع نب رمع هدانسا

 . ةاشب انل ةيراج ترصبف علسب ىعرت منغ مهل تناك اهنأ » : كلام نب بعك ثيدح

 لوسر لأسأ ىتح اولكأت ال مهل لاقف ؛اهتحبذف ًارجح ترسكف ًاتوم انمنغ نم

 وأ . لم هللا لوسر لأس هنأو «كلذ نع هلأسي نم هيلإ لسرأ وأ هيوم هللا

 ديز تيدح نم ةجام نباو « يئاسنلاو , دمحأ جرخأو . ( اهلكأب هرمأف هبلإ لزا

 ف لو هللا لوسر مه صخرف ةورمب اهوحبذف ةاش بَين ًايئذ نأ » :تباث نبا

 نابح نباو «کاحلاو «ةجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو «دحأ جرخأو .« اهلكأ

 دجن الف ديصلا ديصن انإ هللا لوسر اي تلقو . :لاق متاح نب يدع ثيدح نم

 .«هللا مسا ركذاو ؛ تئش امب مدلا رمأ لرب لاقف ءاصعلا ةقشو رارظلا الإ ًانيكس
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 ًاموق نأ ١ :ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو .ردملا وأ رجحلا رارظلاو
 ءال مأ هيلع هللا مسا ركذأ ؛ يردن ال محللاب اننوتأي ًاموق نإ « هللا لوسر اي اولاق
 يفاني ال اذهو .« رفكب دهع يثيدح اوناكو ؛تلاق .اولكو متنأ هيلع اوّمس :لاقف

 «محللا يف كش اذإ حباذلا ريغل صيخرتلا هيف لب «حباذلا ىلع ةيمستلا بوجو
 . لكأيو يمسي نأ هل زوجي هنإف ءال مأ حبذلا دنع هيلع هللا مس ا ركذ له

 هللا لوسر نع سوأ نب دادش ثيدحلف .ةحيبذلا بيذعت مرحي هنوك امأو

 ؛ ةلتقلا اونسحأف ملتق اذإف «ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ » ١ :لاق ب
 دچا هجبرخأ ۽ ( هتحيبذ حريلو هترفش ۶ دحأ دحيلو .ةجيذلا اونسحأف مجد اذإو

 رو ثيدح نم ةجام نباو , دمحأ جرخأو .ةجام نباو , يئاسنلاو « ماسمو
 :لاقو ؛مئاهبلا نع ىراوت نأو رافشلا دحت نأ 8 السر ا
 .فورعم لاقم هيفو «ةعيف نبا هدانسإ يقو .« زهجيلف مك دحأ حبذ

 د تا مرحت امأو

 ا . ةماع يهو

 e ب عا را ارا

 رْيَغل لهأ مو: : ىلاعت هلوقلو «هربغو ىلاعت هللا هجر مسم حیحص يف ىف اك

 3و وجنلاو مانصألا ىلإ نوبرقتي ةيلهاجلا لهأ ناكو [ ۳ :ةدئاملا] @هب
 باصنألا ىلع حبذلاب ااو .مهئاسأب حبذلا دنع لالهالاب امإ , مهلجأل

 . كرشلا ناظم دحأ اذهو كلذ نع اوهنف مهل ةصوصخملا

 هيبأ نع ءارشعلا يأ ثيدحلف .حبذلا رذعت اذإ يمرلاو نعطلا زاوج امو
 تنعط ول :لاق ؟ ةبللاو قلحلا يف الإ ةاكذلا نوكت امأ هللا لوسر اي تلق :لاق
 وبأو «نولوهجم هدانسإ يفو «ننسلا لهأو دمحأ هجرخأ .«كأزجأل اهذخف يف
 موقت الف لوهج وهف .ةملس نب دامح ريغ هنع وري مو هوبأ نم فرعي ال ءارشعلا

  نيحيحصلايف جيدخ نب عفار ثيدح هب لالدتسالل حلصي يذلاو ؛ هتياورب ةجحلا

 لو موقلا لبإ نم ريعب كنف ,رفس يف لوب هللا لوسر عم انك » :لاق |مهريغو
 ما



 هذه نإ از هللا لوسر لاقف «هسبحف مهسب لجر هامرف «لیخ مهعم نكي

 .( اذكه هب اولعفاف اذه اهنم لعف امف ؛ شحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا

 تاو ءدمحأ دنع دعس يآ ثيدحلف .همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ نوك امأو

 يبنلا نع هححصو نابح نباو «ينطقرادلاو «يذمرتلاو « دواد ينأو «ةجام

 اهضعب يوقي قرط ثيدحللو «همأ ةاكذ هتاكذ » :نينجلا يف لاق هنأ ل

 .هل دهشت ةباحصلا نم ةعاج نع ثيداحأ بابلا يفو . ًاضعب

 : لاق ميم يبنلا نإ رمع نبا ثيدحلف ؛ةتيم وهف يحلا e نوك امأو

 .ةجام نبا هجرخأ . .«هتيم وهف اهنم عطق اف «ةيح يهو ةميهب نم عطق امو

 .دواد وبأو. «يذمرتلاو دمحأ جرخأو .لسرم هنا ليق دقو يفاربطلاو ءرازبلاو

 نم عطق ام ١ : لاق يير يبنلا نع , يثبللا دقاو يأ ثيدح نم ماحلاو «يمرادلاو

 هوحن يدع نباو «يناربطلاو «ةجام نبا جرخأو .«ةتيم وهف «ةيح يهو ةميهبلا

 ( . يرادلا مين ثيدح نم

 «ةجام نباو , دمحأ نع رمع نبا ثيدحلف .نامدو ناتتيم لحي هنوك امأو

 ناتتيم انل لحأ » : يلم هللا لوسر لاق :لاق يقهيبلاو «يعفاشلاو «ينطقرادلاو

 قو .«لاخظلاو.ةبكلاق نامذلا اار دارا و تورغا نالا اا تاك

 نم اهريغو نيحيحصلا يفو «فيعض وهو ماسأ نب ديز نب نحرلا دبع هدانسإ
 لکأن تاوزغ عبس ا هللا: لوو عم انوزغ» :لاق ىفوأ .يأ نبا ثيدح

 هنم لكأف اتيم ًاتوح ىقلأ رحبلا نا » : رباج ثيدح نم ًاضيأ اهيفو .« دارجلا

 انومعطأ مكل هللا جرخأ ًاقزر اولك :لاقف ؛ هيلو يبنلل اولاق اومدق الف «شيجلا

 ( : ىلاعت هلوق يف رمع نع يراخبلا يفو . .« ءيشب مهضعب هاتأف مكعم ناك نإ هنم

 ام هماعطو ديطصا ام هديص و :لاق [ 5 ؛ :ةدئاملا 1 # رْحَبلا دص ْمُكَل لحأ#

 لاق همفو . ۲ اهنم ترذق ام الإ هتتبم هماعطو : : لاق سابع نبا نع هيفو . ( هب ىمر

 . ىهتنا ( یسوج وأ ينارصن وأ يدوي ديص رحبلا ديص نم لك و : سابع نبا .

 وأ اهسفنب تتام ءاوس لالح رحبلا ةتيم :اولاقف روهمجلا بهذ اذه ىلإو
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 وأ يمدآ ببسب تام ام الإ لحي ال هنأ ىلإ ةيوده لاو ةيفنحلا تبهذو . دايطصالاب
 . لحي الف يمدآ ريغ ناويح هلتق وأ تام ام امأو «هنع هرزج وأ هل ءاملا ءاقلإب
 رحبلا هاقلأ ام » :ظفلب ًاعوفرم رباج ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امب اولدتساو
 ملس نب ىبحي هدانسإ يفو . .«هولكأت الف افطف هيف تام امو «هولکف هنع رزج وأ

 .فعض هيفو هجولا اذه ريغ نم يور دقو . ظفحلا فيعض وهو
 4# هْيَلِ مكررطضا م الإ 8 :ىلاعت هلوقلف رطضملل ةتيملا لحت اهنوك امأو
 .يثيللا دقاو يأ ثيدح نم . عوجلا دنع ةتيملا ليلحت تبث دقو[: ماكنا

 يلأو . دمحأ دنع ةرمس نب رباج ثيدح نمو . تاقث لاجرب يناربطلاو , دمحأ نع

 دقو .دواد يلأ نع يرماعلا عيجفلا ثيدح نمو .هيف نعطم ال دانسإب «دواد
 نأل ةرورضلا عفدي ام لحي هنا ؛ةيآلا رهاظو هلوانت لحي يذلا رادقملا يف فلتخا
 رطضمب سيلف هترورض تعفدنا نم
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 «٠ باب
 ةفايضلا يف ءاج ام

 كلذ لعفي نأ فويضلا نم لزن نم هب يرقي ام دجو نم ىلع بجي
 فيصل لحي الو ؛ةقدصف كلذ ءارو ناك امو ,مايأ ةثالث ىلإ ةفايضلا دحو

 بجي ام ةفايضلا ىلع رداقلا لعفي مل اذإو ءهجرحي ىتح هدنع يوثي نأ

 ماعط لكأ مرحيو ؛هارق ردقب هلام نم ذخأي نأ فيضلل ناك «هبلع

 الإ زوجي ال ,هعرزو هترمث ذخأو «هتيشام بلح كلذ نمو «هنذإ ريغب

 نإف ؛ طئاحلا وأ لبالا بحاص دانيلف كلذ ىلإ ًاجاتحم نوكي نأ الإ ؛ هنذإب

 | ٤ . ةنبخ ذختم ريغ لكأيلو برشيلف الإو هباجأ

 رماع نب ةبقع ثيدحلف .خلا ارقلا دجو نم ىلع ةفايضلا بوجو امأ :لوقأ

 اف انورقي ال موقب لزننف انثعبت كنا : هللا لوسر اي تلق ؛لاق نيحيحصلا يف :

 مل ناو ءاولبقاف فيضلل يغبني اب مكل اورمأف موقب متلزن نا» :لاقف . ؟ رت

 حيرش ينأ ثيدح نم اههيفو . .«مهل يغبني يذلا فيضلا قح مهنم اوذخف اولعفي

 هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : يلم هللا لوسر نع ؛ يعازخلا

 e : لاق ؟ هللا لوسر اي هتزئاج امو اولاق « هتزئاج

 ا هجرحي ىتح هدنع يوثي نأ هل لحي الو ؛ةقدص وهف كلذ ءارو ناك اف

 ةليل » :لوقي هلم ينلا عمس هنأ « مادقمل ثيدح نم دواد ناو ءدجأ جرخأو

ناك ًامورحم هئانفب حبصأ نإف < ءماسم لك ىلع ةبجاو فيضلا
 نإ هيلع هل انيد 

 «دواد وبأو . دجأ جرخأو .حيحص هدانسإو ,.(هكرت ءاش نإو هاضتقا ءاش

 ؛ ثيداحأ بابلا يفو ءاضيأ حيحص هدانسإو «هوحن ةريره يبأ ثيدح نم ؟احلاو

 مركيلف » :هلوقب اولدتساو .ةبجاو ال ةبودنم ةفايضلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو
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  ىفخي الو «بدنلا اهلصأو .ةلصلاو ةيطعلا يه ةزئاجلاو :اولاق .« هتزئاج هفيض
 ال ميرغتلا نأل «كلذل ةيضتقم باملا ةلدأو .بوجولا يفاني ال ظفللا اذه نأ

 عازنلا لحم يف صن هنإف ةبجاو «هلوق كلذكو «بودنم رمأب لالخالل نوكي
 .«ةقدص وهف كلذ ءارو ناك اف » :هلوق كلذكو

 کوم اوكا الو : ىلاعت هلوقلف .هنذإ ريغب ريغلا ماعط مرحي هنوك امأو
 كلذ ىلع لد ريغلا لام رحت ىلع لد ام لکو [ 18 : : ةرقبلا ] € لطابلاب مكت
 E ا و لجادتل راسك ا رول
 رم امك هتفايض هيلع

 ؛ ةماعلا امأ . ةصاخلاو ةماعلا ةلدألل هعرزو هترمث ذخأو هتيشام هبلح كلذ نمو
 ؛ةصاخلا مةلدألا امأو .كلذ وحنو عادولا ةبطخ ثيدحو . ةميركلا ةيالاك رهاظف
 نيلحي الا :لاق ملي هللا لوسر نأ ؛نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدح لثمف
 اغاو . هماعط لثنيف هتب رشم ىؤت نأ مدحأ بأ «هنذاب لإ خا ةيشام مدحأ

 .(هنذاب الإ دخلا ةيشأف دحأ نيلحي الف < . مهتمعطأ مهيشاوم عورض مه نزخت

 ديرن ينداس عم تلبقأ » : لاق محللا يآ لوم ريمع ثيدح نم دمحأ جرخأو

 ينتباصأف ,مهرهظأ يف ينوفلخو اولخدف لاق «ةنيدملا نم انوند اذإ ىتح ,ةرجحملا
 . ةنيدملا محلا اولاقف ؛ ةنيدملا نم جرخي نم ضعب يب رمف لاق .ةديدش ةعاجم

 ىنأف ,نيونق هنم تعطقف-“ : أطئاح تلخدف :لاق ؛اهطئاوح رمث نم تبصأف

 : يل لاقف «نابوث يلعو يربخ هربخأف « لرب هللا لوسر يب ىتأو طئاحل بحاص
 ىلخف رخآلا طئاحلا بحاص طعأو نكي لاق: اه دخ الأ ترشأف ؛ لضفأ ا

 وبأ ًاضيأ هدانسإ يفو . دمحأ دنع ىرخأ قيرط هلو ؛ ةعيه نباهدانسإ يفو . « ليبس

 نإ .ثيدحلا اذه لعأ دقو «لاحلا فورغم ريغ رجاهملا نب ديزي نب 2

 E فيعض وهو ديزي نب دم نع قاحسا نب نوع ادع مداخن
 نع هوم هللا لوسر لكس :لاق رمع نبا كد نباو «يذمرتلاو
 .« ةنمخ ذختم ريغ لكأي » : : لاقف .طئاحلا لخدي لجرلا
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 ىتأ اذإ » : لاق يو ينلا نأ ؛ةرمس ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو

 بلتحيلف هل نذأ ناف ,هنذأتسيلف اهمحاص اهيف ناك نإف «ةيشام ىلع ک دحأ

 ؛ نذأتسيلف دحأ هباجأ نإف < ًاثالث توصيلف دحأ اهيف نكي مل نإو «برشیلو

 نع نسحلا عامس نم وهو .«لمحي الو ؛برشيلو بلتحيلف دحأ هبجي مل نإو

 ظ . فورعم لاقم هيفو .ةرمس

 يآ ثيدح نم ماحملاو «نابح نب ۴ ‹ لعي ناو ا نباو .دمحأ جرخأو

 دانيلف « لكأي نأ دارأف ًاطئاح كدحأ ىتأ اذإ » :لاق لو هللا لوسر نأ ديعس

 نا داراف لبإب مكدحأ رم اذإو «لكأيلف آلإو هباجأ نإف .ًاثالث طئاحلا بحاص

 ًالإو هباجأ ناف « «منغلا يعار اي وأ ؛ لبالا بحاص اي دانيلف اهنايلأ نم برشي

 | .« ب رشيلف

 لخ يمرأ تنك » :لاق عفار ثيدح نم دواد وبأو «يذمرتلا جرخأو

 ؟ مهلخن يمرت م عفار اي لاقف ؛ هيوم هللا لوسر ىلإ يب اوبهذف ينوذخأف راصنألا

 هللا كعشأ . قو ام لکو ءمرت ال :لاق .عوجل هللا لوجو ام. علق" لاق

 .«كاورأو

 مق لام ةصق يف ذبح نب لی رش ثيدح نم ياسا دوا وبأ جرخأ

 الهاج ناك اذإ تملع ام » :طئاحلا بحاصل للو هللا لوسر لاقف < .اهيفو عفار

 يهو هنضح يف ناسنإلا هلمحي ام ةنبخلاب دارملاو . ( ًاعئاج ناك ذإ تمعطأ الو

 نبب هلا 0 و j ek ءاملا 00 .ةمجعملا ءاخلا مهب

نع نذالا فواح 32 : أدهم عمجلاة هحص
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 باب
 لكألا بادآ

 ءهطسو نم ال ماعطلا يتفاح نمو نيميلاب لكألاو ةيمستلا لكألل عرشي
 لكأي الو ,ءاعدلاو غارفلا دنع دمحلاو ,ةفحصلاو هعباصأ قعليو هيلي امو

 نباو . دواد يلأو . دمحأ دنع ةشئاع ثيدحلف . ةيمستلا ةيعورشم امأ :لوقأ
 لكأ اذإ » : يل هللا لوسر لاق :تلاق هححصو يذمرتلاو «يئاسنلاو « ةجام
 .«هرخآو هلوأ ىلع هللا مسب لقيلف هلوأ يف يسن نإف .هللا مسب لقيلف ًاماعط م دحأ
 :لوقي يلو ينلا عمس ؛هنع هللا يضر رباج ُثيدح نم هريغو ماسم هجرخأو
 ال ناطيشلا لاق ءهماعط دنعو هلوخد دنع هللا ركذف هتيب لجرلا لخد اذإ »

 مك ردأ ناطيشلا لاق ؛ هلوخد دنع هللا رک ذی ملف لخد اذإو .ءاشع الو مكل تيبم
 مسم جرخأو . « ءاشعلاو تيبملا مكردأ لاق هماعط دنع هللا رك ذي مل اذإف «تيبملا
 ناطيشلا نإ » : يلهم هللا لوسر لاق ؛لاق ناهلا نب ةفيذح ثيدح نم هريغو
 نع يذمرتلا جرخأو .ثيدحلا « هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا ماعطلا لحتسيل
  ءاجف .هباحصأ نم ةتس يف ًاماعط لكأي يلم هللا لوسر ناك » :تلاق ةشئاع
 ؛مكل يفكل ىّمس ول هنا امأ ؛ هب هللا لوسر لاقف .نيتمقلب هلكأف يلارعا
 . ثيداحأ بابلا يفو .حيحص نسح :لاقو

 . هريغو هللا هجر ماسم دنع رمع نبا ثيدحلف ؛نيميلاب لكألا ةيعورشم امأو
 ناطيشلا نإف دلي برغي الو ,هلامثب مدحأ لكأي ال » :لاق يلو ينلا نأ
 .« هلامثب ب رشيو هلامشب لكأي
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 , دجأ دنع سابع نبا ثيدحلف « ماعطلا يتفاح نم لكألا ةيعورشم امأو

 طسو يف لزنت ةك بلا » :لاق رب يبنلا نأ ء.هححصو يذمرتلاو ءةجام ¿ باز

 : ظفلب دواد وبأ هجرخأو .«هطسو نم اولكأت الو ,هيتفاح نم اولكف . ماعطلا

 . اهلفسأ نم لكأيل نكلو ؛ ةفحصلا ىلعأ نم م لكأي الف .ًاماعط كدحأ لكأ اذإ »

 .« اهالعأ نم لزنت ةكربلا ناف

 نيحيحصلا يف ةملس يلأ نب رمع ثيدحلف هيلي امم لكألا ةيعورشم امأو
 ةفحصلا يف شيطت يدي تناكو ميلو يبنلا رجح يف ًامالغ تنك :لاق .امهريغو

 | .« كيلي امم لکو كنيميب لکو هللا مس » : مالغ اي يل لاقف

 مسم دنع هللا هجر سنأ ثيدحلف «ةفحصلاو عباصألا قعل ةيعورشم امأو

 ثالثلا هعباصأ قعل ًاماعط معط اذإ ناك للو ينلا نا ؛هريغو ىلاعت هللا هجر

 اهعدي الو اهلكأيلو ىذألا اهنع طميلق مدحأ ةمقل تعقو اذإ » :لاقو
 مكماعط يأ يف نوردت ال مكنإ :لاقو ةعصقلا تلسن نأ انرمأو ,ناطيشلل

 لكأ اذإ » :لاق هيلع ينلا نا ؛سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« ةكربلا

 ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو .« اهقعلي وأ اهقعلي ىتح هدي حسيب الف ًاماعط ك دحأ

 ال مكنإف :لاقو ةفحصلاو عباصألا قعلب رمأ بب يبنلا نأ » رباج ثيدح نم

 .( ةكربلا مكماعط يأ يف نوردت

 ٠ يراخبلا دنع ةمامأ يأ ثيدحلف ,ءاعدلاو غارفلا دنع دمحلا ةيعورشم امأو

 هيف أك رابم ًاييط ًاريثك ر اذإ ناك يلب ينلا نا ١ :هريغو

 «دواد ناو «دمجحأ جرخأو .(انبر هنع ىنغتسم الو عدوم الو يفكم ريغ

 ديعس يلأ ثيدح نم خيراتلا يف يراخبلاو , يئاسنلاو . ةجام نباو « يذمرتلاو

 اناقسو انمعطأ يذلا هللدمحلا لاق برش وأ لكأ اذإ e يبنلا ناك .٠ :لاق

 ثیدح نم هنسحو يذمرتلاو «ةجام نباو «دمجحأ جرخأو .« . « نيملسم

 يذلا هللدمحلا لاقف اماعط لكأ نم » : لب هللا لوسر لاق :لاق سنأ نب ذاعم

 .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ «ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو اذه ينمعطا
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 5 لكأ اذإ » :لاق مم ينلا نأ ؛ سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ جرخأو
 مهللا لقيلف انبل يقس اذإو هنم ًاريخ انمعطأو هيف انل كراب مهللا لقيلف .ًاماعط
 . « نبللا الإ بارشلاو ماعطلا نم يزج ءيش سيل هنإف .هنم اندزو هيف انل كراب

 هيفو ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ يف نكلو هنسحو هوحنب يذمرتلا هجرخأو

 ظ . هف رعأ ال يرصب : متاح وبأ لاق . ةلمرح نب دمع نع هاور دقو .فعص

 -:لاق هريغو يراخبلا دنع ةفيحج يبأ ثيدحلف .ًائكتم لكأي ال هنوك امأو
 .« اكتم لكآ الف انأ امأ » : لو هللا لوسر لاق

 فض



 ةبرشألا باتك

 يف ذابتنالا زوجيو مارح هليلقف ةريثك ركسأ امو «مارح ركسم لك

 زوبجيو .رمخلا ليلخت مرحيو ؛نيطلتخم نيسنج ذابتنا زوجي الو .ةينآلا عيج

 ؛ مايأ ةثالث ىلع داز امب كلذ ةنظمو «هنايلغ لبق ذيبنلاو ريصعلا برش
 ميدقتو «دوعق نمو ؛نيميلابو .سافنأ ةثالث نوكي نأ برشلا بادآو

 يف دمحيو «هلوأ يف يمسيو .ًابرش مهرخآ يقاسلا نوكيو .نميألاف نميألا

 اذإو .همف نم برشلاو .هيف خفنلاو ,ءاقسلا يف سفنتلا هركيو ؛هرخآ

 تبيقلأ ادماج ناك نإو ؛ هبرش لحي مل تاعئاملا نم ءيش يف ةساجنلا تعقو

 . ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا مرحيو ءاملوح امو

 هريغو ىلاعت هللا هجر ماسم هجرخأ الف «ًامارح ركسم لك نوک امأ :لوقأ

 ركسم لکو ءرمخ ركسم لك :لاق و يبنلا نأ ؛رمع نبا ثيدح نم
 هلوق هلوانتيف « اهريغو نيترجشلا نم رمخلا عاونأ عيج كلذ لمشف .«مارح

 ركسم لك » :ماسمل ظفل يفو .ةيآلا [ 4 :ةدئاملا] «ُرسْيَملاَو ٌرْمَحلا (َّلِإ # : ىلاعت

 لوسر لئس :تلاق ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يفو .« مارح رمح لكو «رخ

 : للو لاقف ءهنوب رشي نميلا لهأ ناكو «لسعلا ذيبن وهو عتبلا نع اوم هللا

 بابلا يفو . ىموم يأ ثيدح نم هوحن (هيفو .« مارح وهف ركسأ بارش لک ١

 ظ :ةنداحا

 يلأو , دحأ دنع ةشئاع ثيدحلف ؛ مارح هليلقف هريثك ركسأ ام نوک امأو

 لاق :تلاق فقولاب هلعاو ينطقرادلاو «نابح نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد

 هنم فكلا ءلمف هنم قرفلا ركسأ امو مارح ركسم لك و : هلم هللا لوسر

 لاق . يندملا مهالوم يراصنألا ملاس نب ورمع الإ حيحصلا لاجر هلاجرو .« مارح

 ابا ينعي هتينكب فورعم وه : م احلا لاقو .امالك هيف لاق ادحأ را م : يرذنملا

 نع رمع نبا ثيدح نم هححصو ينطقرادلاو ةجام نباو دحأ جرخأو .ناثع
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 يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو .« مارح هليلقف هريثك ركسأ ام ١ : : لاق يو يبلا
 . دمحأ اضيأ هجرخأو . رباج ثيدح نم تاقث هلاجر : رجح نبا لاقو .هنسح و

 بابلا يفو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو « يئاسنلاو
 .:تیداخا

 ةديرب ثيدح نم هريغو ماسم هجرخأ الف .ةينآلا عيمج يف ذابتنالا زاوج ااو
 «مدألا فورظ يف الإ ةبرشألا نع مكتيبن تنك » : ل هللا لوسر لاق :لاق
 ىلاعت هللا همحر ماسمل ظفل يفو .« ًاركسم اوبرشت ال نأ ريغ ءاعو لك يف اوبرشاف
 لکو همرحي الو ايش لحي ال افرظ نإو .فورظلا نع مكتيبن ١ :هريغو اضيأ
 نم لوب هنم عقو ناك دق ام خسنب ةحرصم ثيداحأ بابلا يفو .«مارح ركسم
 يف روكذم وه اك ءاهوحنو متنحلاو تفزملاو ريقنلاو ءابدلا يف ذابتنالا نع يهنلا
 . اهريغو نيحيحصلا يف ةيورملا ثيداحألا

 نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف .نيطلتخم نيسنج ذابتنا زوجي ال هنوك امأو

 ذبني نأ یہنو . ًاعيمج بيبزلاو رمتلا ذبني نأ ىن هنأ » : و ينلا نع امه ريغو

 ثيدح نم هوحن ماسملو هوحن ةداتق يأ ثيدح نم اهيفو .« ًاعيمج رسبلاو بطرلا

 هجوو .ثيداحأ بابلا يفو «ةريره يأ ثيدح نم هوحن ًاضيأ هلو ؛ ديعس ين
 ذبتنملا نظيف طلخلا ببسب كلذ ىلإ عرسي راكسإلا نأ نيطيلخلا ذابتنا نع يهنلا

 يف يهنلا نأ روهمجلا بهذمو :يوونلا لاق .هغلب دقو راكسإلا دح غلبي مل هنا

 لاقو .هتمالع ىفخت الو ًاركسم راص اذإ مرحي امنإو «يرحتلل ال هيزنتلل كلذ
 اناك ءاوس ءنيسنج ذابتنا عنم ىلع لدي ام درو دقو . . يرحتلل وه : ةيكلاملا ضعب

 . ثيدح نم دمحأو ,يئاسنلا هجرخأ ام وهو ءال مأ ةقباسلا ثيداحألا يف ركذ ام
 ىلع امههدحأ يغبي اذبنيف نيئيش نيب عمجي نأ ل هللا لوسر یہ د :لاق سنأ

 تاقث هدانسإ لاجرو . ( هبحاص

 واد يبأو ءدمحأ دنع سنأ ثيدحلف .رمخلا ليلخت مرحي هنوك اك
 فل :لاقف ؟ الخ ذختت .رمخلا 'نع لكس ا يبنلا نأ» :هححصو يذمرتلاو
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 يبنلا لأس ل ابأ نأو : ًاضيأ هثيدح نم يدذمرتلاو قواد وأو دمحأ جرخأو

 .«ال :لاق ؟ًالخ اهلعجن الفأ :لاق ءاهقرها :لاقف ءًارمخ اوثرو ماتيأ نع هيلع

 ثلاث ثيدح هلو ؛ ىلاعت هللا هجر ماسم ىلإ ننسلا رصتخم يف يرذنملا هازع دقو

 .هوحن ديعس يلأ ثيدح نم دمحأ جرخأو . ينطقرادلا هجرخأ هوحن

 دنع ةريره يلأ ثيدحلف .هنايلغ لبق ذيبنلاو ريصعلا برش زوجي هنوك امأو
 موصي ناك ي٤ هللا لوسر نأ تملع » :لاق ةجام نباو «يئاسنلاو ءدواد ينأ

 برضا :لاقف « شنی وه اذإف .هب هتیتا مث ءابد يف هتعنص ذيبنب هرطف تنيحتف

 دمحا جرخاو .«رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال نم بارش اذه ناف .طئاحلا اذهب

 هذخأي مك ينو ليق هناطيش هذخأي مل ام هبرشا» :لاق .ريصعلا يف رمع نبا نع

 نبا ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا هجر مسم جرخأو .« ثالث يف :لاق ؟ هناطيش
 ىلإ دغلا دعبو دغلاو مويلا هب رشيف بيبزلا هي ينلل عقني ناك هنأ » : سابع

 ىقسي ىنعم : دواد وبأ لاق .« قاره وأ مداخلا ىقسيف هب رمأي مث ةثلاثلا ءاسم

 . داسفلا هب ردابي مداخلا

 ؛ روك ذملا سابع نبا ثيدحلف . مايأ ةثالث ىلع داز ام كلذ ةنظم نوك امأو
 ذبتنت تناك اهنأ» :ةشئاع ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأ دقو

 لضف نإو « هئاشع ىلع برش ىشعتف يشعلا نم. ناک اذإف ةودغ ملوي هللا لوسرل

 ىلع برشف ىدغت حبصأ اذإف «ليللا نم هل ذبتنت مث ؛هتغرفأ وأ هتبص ءيش

 سابع نبا ثيدح فانی ال وهو .« ةبشعو ةودغ ءاقسلا لسغن ؛تلاق ؛ هئادغ

 ثالثلا نأل «« ةثلاثلا ءاسم ىلإ دغلا دعبو دغلاو مويلا هبرشي ناك هنأ » : مدقتملا

 . حيحصلا يف لكلاو « ةيفانم ريغ ةدايز ىلع ةلمتشم -

 يف سنأ ردا .سافنأ ةثالث نوكي نأ بارشلا بادآ نم نوك امأو

 هجر ماسم ظفل يفو .«ًاثالث ءانإلا يف سفنتي ناك هيَ ينلا نأ » نيحيحصلا

 .«أرمأو ىورأ هنا : لوقيو .ًاثالث بارشلا يف سفنتي ناك هنأ » :ىلاعت هللا

 ءانإلا يف سفنتلا امأو « ءانالا ريغ يف نيتبرش لك نيب سفنتي ناك هنأ : دارملاو
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 اذإ ١ :لاق ميلر ينلا نأ ؛ مهريغو نيحيحصلا يف ةداتق يأ ثيدحل «هنع يهنمف

 «ةجام نباو «دواد وبأو ءدمأ جرخأو . ( ءانالا يف سفنتي الف مدحأ 57

TTيف سفنتي نأ ىمن لو ينلا نأ »  
 دنس ا ثيدح نم هححصو يدذمرتلاو دمج أ جرخأو . .( هيف خفني ا ءانآلا

 يف اهارأ ةاذقلا :لجر لاقف «بارشلا يف خفنلا نع ىب هيلي ينلا نأ

 حدقلا نبأ : ا :لاقف .اهقرأ :لاقف «بارشلا

 و

 . لكألا بادآ يف مدقت الف نيميلاب امأو

 نأ : .هريغو ىلاعت هللا هجر ملسم دنع ديعس يبأ ثيدحلف . دوعق نم امأو

 نم ًاضيأ ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو .« ًائاق برشلا نع ىهن هيلو ينل
 مدحأ نبرشي ال » : يوب هللا لوسر لاق ؛ لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 اهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح اذه ضراعي الو « ءىقتسيلف يسن نمف « اتاق

 جرخأ ام الو .«ًايئاق مزمز ءام نم برش لل ينلا نأ » :نيحيحصلا يف

 : لاق مث ؛مئاق وهو برش هنأ » :هنع هللا يضر يلع ثيدح نم هريغو يراخبلا

 الو . « تعنص ام لثم عنص لل هللا لوسر نإو ئاق برشلا نوهركي اسان نإ

 انك » :لاق رمع نبا ثيدح نم هححصو يذمرتلاو ةجام نباو دمحأ هجرخأ ام

 a (مابق نحنو برشنو ,يشمن نحنو هلي للا لوسر دهع ىلع لكأت
 مددعب رعشي . ءىقتسيلف يسن نمف هلوق | ناك نإو , هيزنتلل ةهاركلا نان عمج ا ۰

 ال : رع هلعف نأ ىلع < ةنسلا ةفلاخم دصق نم قح يف كلذ نوكي دقف ءزاوجلا
 .لمفلا نوكيف ءةماللو هل .لباشلا لوقلا صصخيو ؛ ةمألاب صاخلا لوقلا ضراعي

 .لوصألا يف ررقت امك هب ًاصاخ

 نأ: ةد فاو ع ول نا یا و رك امو ش
 ركب وبأ هراسي نعو يلارعا هنيمي نعو ؛ ءامب بيش دق نبلب يأ 8 0

 ا ( نميألاف نميألا :لاقو ءيلارعألا ىطعأ مث
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 000 نعو مالغ هنيمب نعو هنم برشف بارشب ىتأ يلزم يبلا نأ» :دعس

 لوسر اي هللاو : مالغلا.لاقف ؟ ءالؤه يطعأ نأ يل نذأتأ : : مالغلل لاقف ؛ خايشألا

 .«هدي يف یز هللا لوسر ( هّلتف أ ادحأ كنم يبيصن رثؤأ ال هللا

 «ةجام نبا دنع .ةداتف يأ ثيدحلف . ًابرش مهرخآ ؟يقاسلا.نوك امأو (
 يلأو

 لو ينلا نع . تاقث هدانسإ لاجر : يرذنملا لاقو ؛هححصو يذمرتلاو  دواد

 : ظفلب ىلاعت هللا همحر ماسم ًاضيأ هجرخأ دقو ( برش مهرخآ موقلا يقاس » : :لاق

 ١.. ًابرش مهرخآ يقاسلا نإ ١ : : لاق . و هللا لوسر برق قع برشأ ال تلق

 لاق :لاق يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدحلف ؛ دمحلاو ةيمستلا ةيعورشم امو

 ىنثم اوبرشا نكلو «ريعبلا برشك ًادحاو ًاسفن اوبرشت ال: : هلم هللا لوسر

 .دمحأ جرخأو .« متعفر متنأ اذإ هللا اودمحاو متبرش متنأ اذإ هللا اوو قلتو

 ثيدح نم خيراتلا يف يراخبلاو « يئاسنلاو ,ةجام نباو «يذمرتلاو « دواد وبأو

 انمعطأ يذلا هلل دمحلا لاق كدب اذإ ل ين ناك » :لاق ديعس يأ

 .(نيملسم انلعجو اناقسو

 ةثالث برشلا يف كلذ ةلدأ مدقت 7 دقف < TS امأو

 1 . سافنأ

 :لاق نيحيحصلا يف ديعس يأ ثيدحلف .ءاقسلا مف نم برشلا ةهارك امأو

 : امل ةياور يفو : «اههاوفأ نم ب نأ ةيقسألا ثانتخا نع هلي ينلا ىمن د

 يآ ثيدح نم يراخملا يو . عهنم برشی م ا بلقي نأ اهئانتخاو »

 لاق . دمحأ دازو . « ءاقسلا يف نم برشي نأ ىبن + لل هلا نهر نأ روج

 هريغو ئراخبلا يلو. ةيح تجرخف ءاقسلا ىف نم برش الخرز نأ :تعتاف :بويأ

 _ برشلا نع وب هللا لوسر ىبن » :لاق [مهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم
 ' نم كجو ىذمرتلاو ةا نبا" اورا ةر و اوا ف: نع

 ائاق ةقلعم ةبرق يف نم برشف هيَ هللا لوسر لع لخد : تلاق ةشبك ثيدح >
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 .لئامشلا يف يذمرتلاو «نيهاش نباو , دمحأ جرخأو .«هتعطقف اهيف ىلإ تمقف

 نم يذمرتلاو «دواد وبأ جرخأو . هوحن ميلس مأ ثيدح نم يواحطلاو يناربطلاو
 .زاوجلا نايبل نوكي دق ة يلو هلعف نأل .اضيأ هوحن رشب نب هللادبع ثيدح

 لع هلعف ام نوكي دقو ؛يرحتلا ىلع ال ةهاركلا ىلع يهنلا ثيداحأ لمحتف

 .مرحتلاب مزح نبا مزج دقو ؛رذعلا مدع ىلع يهنلا ثيداحأ لمحتف ؛رذعل
 . ةخسان يهنلا ثيداحأ نأ دمحأ نع يورو

 ناك نإو ؛هبرش لحي مل ًاعئام ناك اذإ ةساجنلا هيف تعقو ام نوك امأو
 هللا لوسر نأ ؛هريغو يراخبلا دنع ةنوميم ثيدحلف ؛اهوح امو تيقلأ ًادماج
 اولكو اهوح امو اهوقلأ » :لاقف تتاف نمس يف تعقو ةرأف نع لئس ي
 هيلي, هنأ ؛ ثيدحلا اذه نم امل ظفل يف يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو .« مكنمس

 نإو «اموح امو.اهوقلأف ادماج ناك نإ » :لاقف ؛ نمسلا يف حقن ةراغلا نع لتس
 «دواد وبأو دمج جرخأو «ناح نبا هححصو .(هوبرقت الف ًاعئام ناك

 يف تعقو ةرأف نع لوب هللا لوسر لئس :لاق ةريره يأ ثيدح نم يذمرتلاو
 نإو یب ام ولك م اوج امو اهوذخف ادماج ناك نإ: :لاقف . تتايف نمس

 وه امم ةرآفلا ريغ مكحو 6 يئاسنلا اضيأ هجرخا دقو . «هوبرقت الف ًاعئام ناك

 .هوحن وأ نمس يف عقو اذإ اهمكح راذقتسالاو ةساجنلا يف اهلثم

 يف ةفيذح ثيدحلف .ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا مرحت امأو
 الو ريرحلا اوسبلت ال » :لوقي موب هللا لوسر تعمس :لاق . امهريغو نيحيحصلا
 يف مهل اهنإف اهفاحص يف اولكأت الو ؛ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشن رشت الو «جابيدلا

 :لاق يلب ينلا نأ ؛ةملس مأ ثيدح نم ًاضيأ اهيفو ..«ةرخآلا يف مكلو ايندلا

 لسم ظفل يفو .« نهج ران هنطب يف رجرحي امنإ ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا نإ ١
 لسم جرخأو .ةضفلا وأ بهذلا ءانإ يف برشي وأ لكأي يذلا نأ :هللا همحر
 نع اوم هللا لوسر اناهن » :لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ىلاعت هللا هجر
 E قف اهيف هيرخي مو اندلا لق اهنا نما :لاق . ةضفلا يف برشلا

 ا ت ا ا جرخاو
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 سابللا باتك

 نم صلاخلا لجرلا سبلي الو ءءالخلاو الملا يف بجاو ةروعلا رتس
 غوبصملا الو ؛هشرتفي الو «يوادتلل الإ عباصأ عبرأ قوف ناك اذإ ريرحلا

 n ؛سكعلا الو ءاسنلاب صتخي ام الو ,ةرهش بوث الو ,رفصعلاب
 ( .ةريغب ال بهذلاب يلحتلا لاجرلا

 O TOT الملا يف ةروعلا رتس بوجو امأ : :لوقأ

 .هنسحو يذمرتلاو ,ةجام نباو ءدواد يلأو .دمحأ دنع «هببأ نع , 07 مازح

 :لاقف ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع هللا لوسر اي تلق :لاق هححصو اخلاو

 موقلا ناك اذاف : : تلق ؛ كنيمي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحاو

 ناف ؛ تلقف « .اهنيري الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ لاق ؟ضعب يف مهضعب

 فلتخا دقو .« هنم ايحتسي نأ قحأ ىلاعتو كرابت هللاف ؛لاق ؟ الاخ اندحأ ناك

 حرش يف كلذ تيفوتسا دقو ةلدألا تفلتخا كلذكو «ةروعلا دح يف ماعلا لهأ

 . عباصأ عبرأ قوف ناك اذإ ريرحلا نم صلاخلا لجرلا سبلي ال هنوك نو

 ريرحلا اوسبلت ال » :لوقي ييو ينلا تعمس :لاق نيحيحصلا يف رمع ثيدحلف

 |هيفو ءسنأ ثيدح نم هوحن اهيفو .«ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا يف هسبل نم هنإف

 يبنلا اهب ىتأف « عابت قربتسا نم ةلح رمع ىأر هنأ ؛ رمع نبا ثيدح نم اهريغو

 هللا لوسر لاقف «دوفولاو و ديعلل اهب لمجتف هذه عتبا : هللا لوسر اي لاقف هَ

  يذمرتلاو «يئاسنلاو , دمحأ جرخأو .«هل قالخ ال نم سابل هذه امنإ » : و

 ريرحلاو بهذلا لحأ » :لاق هيلي يبنلا نأ ؛ىسوم يأ ثيدح نم هححصو

 يلا نع دنه يلا نب ديعس هدانسإ يفو .«اهروكذ ىلع مرحو ىتمأ نم ثانالل

 نم يورو «مزح نبا اشنا ةحيحيف دقو ۽ هقلي 4 هنا : متاح فا لاق . یسوم

 .هررحمل .ها ةحيحص ةخسن يف رظنيف هيبأ نع مكح نب زهب ثيدحلا اذه يف ظوفحملا 010(
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 نباو «ةجام نباو ,يئاسنلاو  دواد يبأو . دمحأ دنع «هنع هللا يضر ىلع ثيدح

 يف هلعجف ًابهذ ذخأو .هنيمي يف هلعجف ًاريرح يلو يبنلا ذخأ» :لاق نامح
 . ١ مهئانإل لح » : ةجام نبا داز .« يتمأ روك ذ ىلع مارح نيذه نإ :لاق مث هلام

 نم رازبلا جرخأو .هوحن نسح دانسإب يقهيبلا جرخأو .نسح .ثيدح وهو
 يفو . مزاح يبأ نب سيق هدانسإ يفو ءاضيأ هوحن يلجبلا ريرج نب ورمع ثيدح
 ءلاجرلل ريرحلا رحت ىلع عمج هنأ : رحبلا يف يدهملا ركذ دقو . ثيداحأ بابلا
 لاقو . ميرحتلا ىلع هدعب عاجإلا دقعناو ؛ةيلع نبا كلذ يف فلاخ هنإ هيف لاقو

 ريرحلا سبل هنإ دواد وبأ لاقو .هتحابإ موق نع يكح هنإ : ضايع يضاقلا
 .هريغب بوشملا ريرحلا يف ماعلا لهأ فلتخا دقو ؛ةباحصلا نم اه نو

 يف اك ءاريسلا ةلح سبلل ميلي هعنم نم درو امب هسبل نم نوعناملا لدتساو
 ةلح ريسفت يف فالخلا عقو دق هنكلو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم نيحيحصلا
 ناذهو .ناولألا ةفلتخملا : ليقو . طوطخلا تاذ اهنإ : ليقف ؟ يه ام ءاريسلا

 بوشملا سبل نم عنملا ىلع كلذب لدتسا نم بولطم ىلع نالدي ال ناريسفتتلا

 لب ؛بوشملا مرحتب لقي مل نم لدتساو . ضحللا ريرحلا هنإ ليق دق هنأ ىلع

 ىمهن امنإ» : :لاق دواد ينأو دمحأ دنع سابع .نبا ثيدح لثمب طقف صلاخلا مرح

 52020 يفو . «زق نم تمصملا بوثلا نع ب هللا لوسر

 يذلا وهو ةففخملا ةيناثلا حتفو ىلوألا ملا مضب :تمصملاو .فيعض وهو نمحرلا
 .لويذلا ليوط ثحبلا اذهواءمريغ الو نطق ءين طلو ريرح دعم

 :يحيحصلا يف زمع ثيدحلف عاق عيرأ قوف ناك اي مرحتلا دقت امأو
 لوسر اثل.عفرو ؛ اذكه الإ ريرحلا سوبل نع ىب لَم للا لوسر نأ ؛ اره ريغو
 یہ : :هريغو هللا همحر ماسمل ظل ينو « |همضو ةبابسلاو ىطس ىطسولا هيدي اوب هلل

 .«ةعبرأ وأ ة ةثالث وأ نيعبصأ عضوم الإ ريوخلا سبل نع

 يتلا نأ » : هو نخل ف اتد ی ا ااو

 .« اهب تناك ةكحل ريرحلا سبل يف ريبزلاو فوع نب نمح رلا دبعل صخر هي
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 اناهن » :لاق يراخبلا دنع ةفيذح ثيدحلف «ريرحلا شارف لحي ال هنوك امأو .

اهيف لكأن نأو ؛ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشن نأ هيَ هللا لوسر
 سبل نعو ء

 و. ا لاقو . هياع سلجن نأو جابيدلاو ريرحلا

 . .عازنلا لحم يف صن اذهو . ثيداحأ كلذ ىنعم

 ةلباقم يف سايقف « ريواصت هيف ام شارتفا زاوج ىلع سايقلاب حاورتسالا امأو

 سابع نبا نع يورو .روهمجلا بهذ ميرحتلا ىلإو رابتعالا دساف وهو صنلا
 ناب مه لدتساو «ةيودهلاو ةيفنحلا بهذ هيلإو «ريرحلا شارتفا زوجي هنأ سنأو

 ضرف ىلع ةيعرشلا لئاسملا ىلع هب لدتسي ام اذه سيلو «ةناهإ .ريرحلا شارتفا

 | .حيرصلا حيحصلا ليلدلا هضراع دقو فيكف ضراعملا مدع

 .هريغو ماسم دنع ورمع نب هللادبع ثيدحلف « , رفصعلاب غوبصملا نم عنملا امأو

 لهأ بايث نم هذه نإ و : :لاقف « نيرفصعم نيبوث لع لو هللا لوسر ىأر : لاق

 يلع كثيدح نم اشيا هرو لافتا هللا همحر ماسم جرخأو .« اهسبلت الف رفكلا

 ةءارقلا نعو يسقلا سابل نعو بهذلاب مت تلا نع وب هللا لوسر يناهن ١ :لاق

 غبصي رفصعلاو ثيداحأ بابلا يفو . ( رفصعملا سابل نعو دوجسلاو عوكرلا يف

 قلطم ل يف درو ام هضراعي الف ,ةصوصخم ةئيه ىلع رحأ ًاغبص اغبص بوثلا

 e : لاق ءاربلا ثيدح نم نيحيحصلا يف امك ؛ رمحألا

 0 ا حب ايوا نجا وي

 ي. 'رمحألا وه هنم عونمملا نأب اهنيب عمجي ثيداحأ بابلا ينو . دله سخا لق

 .هب غبصي مل يذلا رمحألا وه حابملاو ء رفصعلاب غبص

 ةر بوث سبل نم » : رمع نبا ثيدحلف «ةرهشلا بوث نم عنملا امأو .

 . يئاسنلاو « دواد وبأو , دمحأ هجرخأ .« ةمايقلا موي ةلذم بوث هللا هسبلأ ءايندلا

 نيب هسبال رهشي يذلا بوثلا هب دارملاو .تاقث هدانسإ لاجرو .ةجام نباو

 دوجول هل سباللا هب رهشي امم هوحنو سوبلملا نم هريغ بوثلاب قحليو «سانلا

 ظ . ةلعلا
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 يلأ ثيدحلف ؛سكعلا الو ءاسنلاب صتخي ام لجرلا سبلي ال هنوك امأو |

 سبل سبلي لجرلا نعل يلو ينلا نأ » : يئاسنلاو .دواد يبأو , دمحأ دنع ةريره
 نبا ثيدح نم هريغو يراخبلا حيحص يفو .«لجرلا سبل سبلت ةأرملاو «ةأرملا
 نم نيهبشتملاو لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملا يلوي هللا لوسر نعل » :لاق سابع
 . ثيداحا بابلا يفو .« ءاسنلاب لاجرلا

 ف ةدراولا ثيداحألا نم مدقت الف ءلاجرلا ىلع بهذلاب يلحتلا مرحت امأو
 .هسبل نكمي ال اذإ ةيلح الإ نؤكي ال وهو ؛ بهذلا ميرحت

 سانلا هامس نإو «ةضف وهف هريغب وأ ريرحلاب بايثلا ضعب يف طلخي ام امأو
 ىلح نميف درو امو بهذلا مناخ نم عنملا يف درو ام كلذ ىلع ةلدألا نمو .ًابهذ
  ليلقب ىلحتلا ميرحت يف ةلقتسم ةلاسر تعج دقو ء٠ هصيصب رجب ولو هل ًابيج
 زوجي لهو «بهذلاب ءاسنلا ىلحت يف ةلقتسم ةلاسر اضيأ تعمجو ؛هريثكو بهذلا

 ٠ . اهيلإ عجريلف .ال مأ كلذ

 .هوحنو يلحلا نم ءيش هصيصب رج سوماقلا يف )١(
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 ةيحضألا باتك

 رخآ ىلإ رحنلا ةالص دعب اهتقوو ةاش اهلقأو تيب لك لهأل عرشن
 ينثلاو نأضلا نم عذجلا نود ام ئزجي الو اهنمسأ اهلضفأو قيرشتلا مايأ

 نرقلا بضعأو فجعألاو جرعألاو ضييرملاو روعألا الو زعملا نم

 ذخأي الو لضفأ ىلصملا يف حبذلاو ,رخديو لكأيو اهنم قدصتيو «نذألاو

 . يحضي ىتح ةجحلا يذ رشع لوخد دعب هرفظو هرعش نم ةيحضأ هل نم

 يراصنألا تونا يأ ثيدحلف ؛تيب لك لهأل عرشت اهنوك امأ ۽ :لرقأ

 ٠ هتيب لهأ نعو هنع ةاشلاب يحضي يلب هللا لوسر دهع يف لجرلا ناك ٠ : لاق

 يأ ثيدح نم ةجام نبا هوحن جرخأو .هححصو يذمرتلاو «ةجام 09 هجرخأ

 نب فنخم ثيدح نم يئاسنلاو « دواد وبأو . دمحأ جرخأو . حيحص دانسإب ةحيرش

 ماع لك يف تيب لهأ لك ىلع سانلا اأ » :لوقي وب يبنلا عمس هنأ ؛ لس

 فلتخا دقو لوهجم : باطخلا لاق «رماع همساو ةلمر وبأ هدانسإ يفو .« ةيحضأ

 | ةعيبر بهذو «ةبجاو ريغ ةنس اهنأ ىلإ روهمجلا بهذف ءةيحضألا بوجو يف

 . .يكحو رسوملا ىلع ةبجاو اهنأ ىلإ ةيكلاملا ضعبو ثيللاو ةفينح وبأو يعازوألاو

 لهأ لك ىلع » :ثيدح لثمب .بوجولاب نولئاقلا كسمتو ؛ يعخنلاو كلام نع

 هححصو ةجام نباو دمحأ دنع ةريره يأ ثيدح لثمبو . مدقتملا «ةيحضأ تيب

 هفقوو هعفر يف فلتخا نكل تاقث هلاجر :حتفلا يف رجح نبا لاقو . ماحلا

 نم ١ : لوم هللا لوسر لاق :لاق هريغو يواحطلا هلاق . ب باوصلاب هبشأ فوقوملاو

 لصق ا : ىلاعت هلوق نيبجوملا ةلدأ نمو ٠. انالصم نبرقي الف حضي ملف ةي دو

 صيصخت دارملا نا ليق دقو .بوجولل رمألاو [۲ :رثوكلا ] «ْرَحْناو كترل

 يف يلجبلا نايفس نب بدنج ثيدح كلذ نمو .مانصألل ال رحنلاب ىلاعت برلا

 امناكم حبذيلف يلصي نأ لبق حبذ ناك نم ٠ : يلم لاق :لاق (هريغو نيحيحصلا

 ' رباج ثيدح نمو . .«هللا مساب حبذيلف انيلص ىتح حبذ نكي مل نمو ؛ىرخأ ْ
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 هتمأ نم حضي مل نم نع ىَحض ل هنأ » :ثيدح روهمجلا لعجو «هوحن
 هوحن جرخأو يذمرتلاو . دواد يبأو , دمحأ دنع رباج ثيدح يف اك .« شبكي

 امل ةفراص ةنيرق نسح دانسإب عفار يأ ثيدح نم ءرازبلاو .يناربطلاو دا

 نيدجاولا ريغ نع ىّحض هنأب عمجلا نكمي هنأ ىفخي الو ؛ نيبجوملا ةلدأ هدفت ٠

 تذيب لك لهأ ىلع» هلوق عم « هتمآ نم حضي مل نم : :هلوق هديفي اک هتما نم

 الف ءهوحنو . ( مكيلع بتكي ملو ىحض الاب ترمأ » : ثيدح لثم امأو . «ةيحضأ

 .ةرمب فيعض وه نمو بذكلاب يمر نم اهديناسأ يف نأل ,ةجحلا كلذب موقت

 0 دقت الف ةاش اهلقأ نوك امأو.

 لبق حبذ ناك نم » : لب هلوقلف ءرخنلا ديع ةالص دعب اهتقو نوك امأو
 مسب حبذيلف انيلص ىتح حبذ نكي مل. نمو .ىرخأ اهناكم حبذيلف « يلصي نأ
 حيرصتلا كا ( هللا

 نع « مم نب ويجب ثيدحل « يرش م رخآ لإ تقول دع نك اأو
 يف نابح نباو .دمحأ اا . حبذ د قيرشتلا مايأ لک » : لاق ا يلا

 ٠ ثيدح نم ًاضيأ يور دقو اصعب اهضعب يوقي قرط هلو «يقهيبلاو «هحيحص
 دودو دس نمو ةباحصلا نم ةياج نع كلذ وحن يور دقو .هريغو رباج
 0 ظ . فورعم ةلأسملا يف

 ناك هيلي ينا نأ عفار يأ ثيدحلف ؛اهنمسأ اياحضلا لضفأ نوك امأو
 دانسإب هريغو دمحأ دنع وهو ثيدحلا .«نينيمس نيشبك ىرتشا ىحض اذإ
 نمسن انك » :لاق لهس نب ةفامأ يأ ثيدح نم يراخبلا جرخأو .نسح
 .« نونمسي نوملسملا ناكو «ةنيدملاب ةيجضألا

 هجر ماسم دنع رباج ثيدحلف نأضلا نم نم عذجلا نود ام ءىزحي ال ةنوك امأو ' ظ
 ريس مالا اوحبذت ال» : هيَ للا لوسر لاق لاق غو نام هلا“
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 يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دجحأ جرخأو ««نأضلا نم ةعذج اوحبدتف . مكيلع

 نم عذجلا ةيحضألا تمعن وأ معن » :لوقي يلوم هللا لوسر تعمس :لاق ةريره

 | تنب لالب مأ ثيدح نم يناربطلاو , يقهيبلاو « ةجام نباو دمحأ جرخأو «« نأضلا

 يقو. « ةيحض نأضلا نم عذجلا زوج » :لاق للو هللا لوسر نأ ءاهيبأ نع لاله

 نيب اياحض لل هللا لوسر مسق » :لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم نيحيحصلا
 حض لاقف ؛عذج ينباصأ هللا لوسر اي تلقف ,ةعذج ةبقعل تراصف ,هباحصأ

 .روهمجلا نأضلا نم عذجلا ءىزجي هنأ ىلإ بهذ دقو .« هب

 نيحيحصلا يف ةدرب يلأ ثيدحلف + زعملا نم ينثلا نود ءىزحي ال هنوك امأو 1

 اهحبذا :لاقف زعملا نم ةعذج نجاد يدنع نا ر : هللا لوسر اي لاق هنأ امه ريغو

 0 00 .« كريغل حلصت الو

 هيلَيَم ينلا نأ : هو م ل ا

 :لاقف لل ينلل هركذف « دوتع يقبف اياحض هتباحص ىلع اهمسقي ًانغ هاطعأ

 يقهيبلا جرخأ دقف «لوح هيلع ىتأ ام زعملا دلو نم :دوتعلاو .«تنأ هب حض

 اياحض اهمسقأ اغ ماسو لوب هللا لوسر يناطعأ » : :لاق هنأ حيحص دانسإب هنع
 هيف دحأل ةصخر الو تنأ هب حض : : لاقف «اهنم دوتع يقبف «يلاحصأ نيب

 . زعملا نم عذجلا ءىزجي ال هنأ ىلع قافتالا ىوونلا ىكح دقو . « كدعب

 ارا دحل ؛بيعملا نم ركذ ام رخآ ىلإ روعألا ءىزجب ا

 لاق ؛لاق م احلاو «نابح نباو .«يذمرتلا هححصو لا لهأو دمحأ دنع

 ءاهروع نيبل ءاروعلا يحاضألا يف زوجت ال عبرأ» : لب هللا لوسر لوسر

 ال: يأ . « ىقنت ال يتلا ة ةريسكلاو ءاهعلض نّيبلا ءاجرعلاو ءاهضرم نيبلا ةضيرملاو

 نتا لمأو: يدع ا جرخأو ةرصكلا لذت ءافجعلا ةياور يف عقو دقو اهل خم

 0 يا :لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح نم يذمرتلا هححصو ( ٠

 نم رثكأف فصنلا بضعلا :ةداتق لاق .«نذألاو نرقلا بضعأب ىحضي

 00 امثإ » :لاق هخيرات يف يراخبلاو .ىكاحلاو ءدواد وبأو .دحأ جرخأو -

 يتلا ةرفصملاف «ةريسكلاو ةعيشملاو ءاقخبلاو ةلصأتسملاو ةرفصملا نع هي هللا
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 ءهلصأ نم اهنرق بهذ يتلا ةلصأتسملاو ءاهخاص ودبي ىتح اهنذأ لصأتست
 ةريسكلاو .ًافعضو ًافجع منغلا عبتت ت ال يتلا ةعيشملاو . اهنيع قخبت يتلا ءاقحبلاو:

 ٠  .ثيداحأ بابلا يفو «ةياورلا لصأ يف وه ريسفتلا اذهو « ىقنت ال يتلا
 ينأ ثيدح نم يقهيبلاو ,ةجام نباو .دمحأ جرخأف «ةيلإلا نام اا

 يبنلا تلا: ةيلالا ذخأف بئذلا ادعف .هب يحضأ اشك :تيرتك » :لاق ديعس

 . ًادج فيعض وهو يفعجلا رباج هدانسإ يفو .« هب حض : :لاقف ريل

 يبنلا نأ ؛ةشئاع ثيدحلف ,رخديو لكأيو اهنم قدصتي يحضملا نوك امأو
 بابلا يفو ءنيحيحصلا يف وهو . ءاوقدصتو اورخداو اولك » :لاق يي
 ظ :تيداخأ

 ؛هريغو يراخبلا دنع رمع نبا ثيدحلف < لضفأ ىلصملا يف حبذلا نوك امأو
 | .«ىلصماب رحنيو حبذي ناك ميل ينلا نع »

 ىتح ةجحلا يذ رشع لوخد دعب هرفظو ورعش ذخأي ال يحضملا نوك امأو

 لوسر نأ ؛هريغو هللا هجر ملسم دنع اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحلف « يحضي

 كسميلف < ,يحضي نأ م دحأ دارأو ءةجحلا يذ لاله متيأر اذإ » :لاق و هللا
 هل ناك نم : اضيأ هريغو ىلاعت هللا همحر ماسمل ظفل ينو . «هرافظأو هرعش نع

 تح هرافظأو هرعش نم ذخأي الف ءةجحلا يذ لاله لهأ اذإف .هحبذي حبذ

 دج او ةعيبرو بسلا نب ةيعس عال كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو .« ىحضي

 نم ءيش ذخأ هيلع مرحي هنأ ىلإ يعفاشلا باحصأ ضعبو ءدوادو فاح

 وه : هباحصأو يعفاشلا لاقو و ةيحمألا تقو يف يحضي تح هرافظأو هرعش
 507 ‹ ىحي مامإلا نع رحبلا يف يدهملا ىكحو ؛ هيزنت ةهارك هوركم

 : ةفينح وبأ لاقو ؛ بحتسم ةيحضتلا دارأ نمل ريصقتلاو قلحلا كرت نأ يعفاشلاو

 .هرکی ال

 ضم



  ةميلولا باب

لا مدقيو ءاهيلإ ةباجإلا بجتو ؛ةعورشم م
 . الو ءًاباب برقألا مث قباس

 ىلع تلمتشا اذإ اهروصح روج
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 ةقبقعلا ١ 3 ءاج ام

 موي . ىثنألا نع ةاشو ,ركذلا نع ناتاش يهو ؛ةبحتسم ةقيقعلاو

 . ةضف وأ ًابهذ هنزوب قدصتيو هسأر قلحيو ىمسي هب هيفو دولوملا عباس

 هلو ينلا نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدحلف .اهتيعورشم امأ :لوقأ

 . هئاسن ىلع يلوم ينلا م و «ةاشب ولو موأ » :فوع نب نمحرلا دبعل لاق

 نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو ءدجأ هجرخأ ابك « قيوسو رمتب ةيفص ىلع موأف

 ىلاعت هللا همحر ماسم جرخأو . هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم نابح نباو . ةجام

 يف وهو .« نمسلاو طقألاو رمتلا اهتميلو لعج هنأ» :هثيدح نم هريغو
 فو . محل الو زبخ نم اهيف ناك ام هنأب حيرصتلا هيفو ءاذه وحنب نيحيحصلا

 ش بنيز ىلع مل وأ ام هئاسن نم ءيش ىلع موأ ام هيلي ينلا نأ : : ًاضيأ نيحيحَصلا

 . اهنأ هنع روهشملا نإ ليقو . كلام سرعلا ةميلو بوجوب لاق دقو .«ةاشب موأ

 بهذو . رهاظلا لهأو ةيعفاشلا ضعبو دمحأ نع بوجولا يورو . ةبودنم

 .ةبجاو ريغ ةنس اهنأ ىلإ روهمجلا

 : اهريغو نيحيحصلا يف ةريره يبأ ثيدحلف ءاهيلإ ةباجإلا بجت اهنوك امأو
 ةوعدلا بجي مل نمو ءارقفلا كرتيو ءاينغألا ال ىعدي ةميلولا ماعط ماعطلا رش ١
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 ىنلا نأ ؛هنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم اهيفو .«هلوسرو هللا ىصع دقف

 اذإ ١ :هثيدح نم ال ظفل يفو .( اه متيعد اذإ ةوعدلا هده اجا ١ :لاق هي

 نم » هثيدح نم هريغو هللا همحر ماسمل رخا يفو .« اهتايلف ةميلولا ىلإ مدحا يعد
 : لاق رباج ثيدح نم هريغو ماسم يفو « هلوسرو هللا ىصع دقف بجي ماف يعد

 نإو معط ءاش نإف «بجيلف ماعط ىلإ مدحأ يعد اذإ » : و هللا رل

 اذإ » :هريغو هللا همحر ماسم دنع ةريره يا ثيدح نم ظفل و .« كرت ءاش

 دقو .« معطيلف ارطفم ناك نإو ؛ لصيلف ائاص ناك نإف .بجيلف مدحأ يعد

 ىلإ ةباجإلا بوجو ىلع قافتالا يوونلاو « ضايع يضاقلاو « ربلا دبع نبا لقن

 . بوجولا ءاملعلا لاوقأ نم روهشملا معن ؛ رظن هيفو :حتفلا يف لاق .سرعلا ةميلو
 ضعب نعو ؛ كلام هيلع صنو «نيع ضرف اهنأب ةلبانحلاو ةيعفاشلا روهج حرصو
 ةباجالا نأ ىعفاشلاو ةرتعلا نع رحبلا يف ىكحو .ةبحتسم اهنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 ا تر ا ل روك دل ةلقأر از امرك لا
 ةوعد ةباجإ يف فالخلا عقوو . هلوسرو هللا ىصع دقف بجي مل نم نأب حي رصتلا

 ةقلطملا ةياورلاب لدتسا ؛ اهبوجوب لاق نمف ؟ال مأ تحت له نسمرعلا ريغ

 دقو «ةديقملا ىلع ةلومم ةقلطملا لاق ؛بوجولا مدعب لاق نمو ؛ةروكذملا

 .ًاباب برقألا مث قباسلا مدقي هنوك امأو . ىقتنملا حرش يف قحلا وه ام تحضوأ

 لإ ينلا نأ ؛ةباحصلا نم لجر نع يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح ثيدحلف

 دوج ابرق اباب ارقا ناف . ًاباب اهبرقأ بجأف نايعادلا عمتجا اذإ » :لاق

 هدانسإ يفو فواد وبأو .دحأ هجرخأ . ( قبس يذلا بجأف ادا قيس ادإف

 n نايح ,O «متاح وبأ ةو دقو «ينالادلا نح علا ب 55

 نيراج يل نإ ( : تلاقف لوب ينلا تلأس اهنأ ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخبلا

 | e e يف برقلا رابتعاب رعشي اذهف .«ًاباب كنم اهبرقأ ىلإ :لاقف ؟يدهأ اههيأ ىلإف

llتلمتشا اذإ ةميلولا روضح زوحي ال هنوك  Eيلع ٠ ثيدحلف  

 دس بع لاق حيحصلا لاجر هلاجر دانسإب ةجام نبا دنع

 لل



 «يئاسنلاو , دواد وبأ جرخأو .«عجرف ريواصت تيبلا يف ىأرف ءاجف 1 هللا

 نع :نيمعطم نع 5 هللا لوسر  یېن » :لاق رمع نبا ثيدح نم ك احل او

  هدانسإ يفو .« حطبنم وهو لكأي نأو ءرمخلا اهيلع برشي ةدئام ىلع سولجلا

 ظ ثيدح نم « رمخلا اهيلع رادي يتلا ةدئاملا ىلع دوعقلا نع ء ىهنلا درو دقو . عاطقنا

 «هنسحو يذمرتلا دنع رباج ثيدح نمو «فيعض دانسإب دمحأ دنع رمع

 3 5 هثيدح نم ماحلاو ءيذمرتلاو ؛يئاسنلاو «دجحأ ًاضيأ هجرخأو
 نمو ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلدأ هديؤيو . كلذ ريغ بالا

 سم نا عم | هدي ريغيلف ارکنم مكنم ىأر نمو

 و ا ووو « هبلقبف

 دنع يبضلا رماع نب نايلس ثيدح اهتيعورشم ىلع لديف ؛ةقيقعلا امأو

 امد هنع اوقيرهاف ةقيقع مالغلا عمو : ليلو هللا لوسر لاق ؛لاق هريغو يراخبلا

 . م احلاو «يذمرتلا هححصو .ننسلا لهأو .دمحأ جرخأو . « ىذألا هنع اوطيمأو

 مالغ لك ٠ : لوم هللا لوسر لاق ؛لاق ةرمس نع نسحلا ثيدح نم قحلا دبعو
 نإ ؛ليق دقو « هسأر قلحيو هيف ىمسيو ؛ هعباس موي هنع حبذت « هتقيقعب ةنمهر

 يئاسنلاو , دواد وبأو , دمحأ جرخأو . ثيدحلا اذه الإ ا د مست سخا

 Nab :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم

 ظ | :هللا لوسر اي اولاقف ؛ مسالا هرك هنأكف . قوقعلا بحأ هل : لاقف ةقيقعلا

 ل :لاق هل دلوي اندحأ نع كلأسن .

 ىلع الیلد ثيدحلا اذه ناكف .(«ةاش ةيراجلا نعو 5 ناتاش مالغلا نع

 لب بوجولا ىلع تسيل «هتقيقعب مالغل نهر يف ةدراول ثيداحألا نأ

 E .بابحتسالل

 بيعش نب ورمع ثيدحلف «ىثنألا و و ركذلا نع نيتاش اہنوک امأو .

 هححصو یقهیبلاو «نابح ¿ اوده .دمحأ دنع ةشئاع ثيدحلو «روكذملا

 ةيراجلا نعو «ناتأفاكم ناتاش مالغلا نعد : لَم هللا لوسر لاق : َتلاق'يذمرتلا .

 هححصو ينطقرادلاو احلا يذمرتلاو «يئاسنلاو , دمحأ هوحن جرخأو .«ةاش

 ظ ظ ۳۹



 أ ارتا ناافاكم »رق هارملاو:«ةيسكلا نارك مآ تيد نم: يذمرللا
 ,يئاسنلاو «دواد وبأ هجرخأ ام ثيداحألا هذه ضراعي الو .ناتبراقتملا

 هللا لوسر نأ » :سابع نبا ثيدح نم ديعلا قيقد نباو .قحلا دبع هححصو
 ةنمضتم ةمدقتملا ثيداحألا نأل « ًاشبك ًاشبك نيسحلاو نسحلا نع قع يَ
 رقت اک 51 هلعف اهضراعي الف ؛ةمألا عم باطخ اضيأ يهو .ةدايزلل

 بهذف ركذلا امأو «ةاش نالا نع ةقيقعلا نأ ىلع عامججإلا عقو دقو .لوصألا
 ظ .ةاش :ةيودهلاو كلام لاقو .ناتاش دنع ةقيقعلا نأ ىلإ روهمجلا

 ةرمس ثيدحلف .هسأر قلحيو ىمسي هيفو «دولوملا عباس موي اهنوك امأو
 | . مدقتملا

 رعش قلحت نأ ١ ءارهزلا ةمطافل لب هرمألف ؛رعشلا نزوب قدصتلا امأو
 هدانسإ يفو .يقهيبلاو , دمحأ هجرخأ .«قرولا نم هنزوب قدصتتو نيسحلا سأر
 ءليسارملا يف دواد وبأو .كلام هجرخأ ام هل دهشيو .لاقم هيفو ليقع نبا
 ةمطاف نأ » : :هدج نع هيبأ نع يقهيبلا داز . دمت نب رفعج ثيدح نم يقهيبلاو

 هنزوب تقدصتف موثلك مأو بنيزو نيسحلاو نسحلا رعش تنزو اهنع هللا يصر
 لور قغ :لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ماحلاو «يذمرتلا جرخأو . .( ةضف

 هرعش نزوب يقدصتو هسأر يقلحا ٠ : : ةمطاف اي لاقو .ةاش نسحلا نع يوم هللا
 طسوألا ٤ يناربطلا | جرخأو . .(مهرد صعب وأ أهرد هنزو ناكف هانزوف ةضف

 طاميو نتخيو ىمسي : عباسلا موي يبصلا يف ةنسلا نم ةعبس» : :لاق سابع نبا نع
 هنزوب قدصتيو هتقيقع مدب خطليو هسأر قلحيو هنع قعيو هنذأ بقثيو ىذألا هنع ٠

 «تاقث اخر ةيقبو فيعص وهو حارجلا نب نب داور هدانسإ يفو .ء٠ ةضف وأ امهذ

 دواد ولا جرخأ دقو .ةقيقعلا مدي خيطلتلاو نذألا بقث وهو ركنيام هظفل يفو

 اذإ ةيلهاجلا يف انك » :لاق يملسألا ةديرب ثيدح نم حيحص دانسإب يئاسنلاو
 حبذن انك مالسإلاب هللا ءاج املف ٠ ءاهمدب هسأر خطلو ةاش حبذ مالغ اندحأل دلو
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 نكسلا نباو «نابح نبا هوحن جرخأ دقو .«نارفعزب هخطلنو هسأر قلحنو ةاش

 بوجو ىلإ يرصبلا نسحلاو ةيرهاظلا بهذ دقو «ةشئاع ثيدح نم هاححصو

 اضرف تسيل اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو ةنس اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو «ةقيقعلا .

 ( . عوطت هدنع اهنإ :ليقو .ةنس الو
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 بطلا باتك

 مرحيو .ربصلا ىلع ردقي نمل لضفأ ضيوفتلاو «يوادتلا زوجي
 نم زوجي امب ‹ ةيقرلاو ةماجحلاب سأب الو ءءاوتكالا هركيو تام رحملاب

 . اهربعو نيعلا

 ثیدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم هجرخأ الف ؛ يوادتلا زاوج امأ :لوقأ

 نذإب ءىرب ءادلا ءاود بيصأ اذإف ءاود ءاد لكل » :لاق ُب ينلا نأ ؛ رباج

 ام » :لاق لرب ينلا نع ةريره يأ ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو .«هللا
 .ةجام نباو «دواد وبأو .دحأ جرخأو ٠. ءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ
 تلاق .ةماسأ ثيدح نم ماحلاو ةميزخ نبا ًاضيأ هححصو «هححصو يذمرتلاو
 ۾ هللا نإف ؛ اووادت هللا دابع معن :لاق ؟ ىوادتن الأ هللا لوسر ايو :بارعالا

 :لاق ؟ونه امو : هللا لوسر اي اولاق ءًادحاو ءاد الإ ءافش هل عضو الإ ءاد عضي
 ةمازخ يلأ ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو «ةجام نباو .دمحأ جرخأو .«مرملا

 له اهيقتن ةاقتو هب ىوادتن ءاودو اهيقرتسن ىقر تيأرأ هللا لوسر اي تلق : لاق
 .( هللا ردق نم يه ١ :لاق ؟ اعيش هللا ردق نم درت

 نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف سابع نبا ثيدحلف « لضفأ ضيوفتلا نوك امأو
 :لاق «يل هللا عداف فشكنأ ينإو عرصأ يفإ : تلاقف اوری # ارا هنأ ا یک
 :تلاق . كىفاعي نأ هللا توعد تئش نإو ةا او تر تک ناو

 نم ةنجلا لخدي » :لاق يلب يبنلا نأ ؛ هثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا يفو .« ربصأ
 2 نووثكي الو نوريطتي الو نوقرتسي ال نيذلا مه باسح ريغب ًافلأ نوعبس يتمأ
 عمجلاف «يوادتلاب رمألا نم مدقت ام اذه فلاخي الو . « نولك و تي ميم ىلعو
 تئش نإ » :هلوق هديفي اك ربصلا ىلع رادتقالا عم لضفأ ضيوفتلا نأب نكم

 ردصلا قيضو درحلاو جرحلا رودصو ضرملا ىلع ربصلا مدع عم امأو .« تربص
 . ربصلا مدعب تبهذ دق ضيوفتلا ةليضف نأل « لضفأ يوادتلاف «ضرملا نم
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 لل ينلا نأ » :ةريره يأ ثيدحلف «تامرحملاب يوادتلا مرحي هنوك امأو

 نم دواد وبأ جرخأو .هريغو هللا همحر ماسم هجرخأ .« ثيبخلا ءاودلا نع ىبن

 .ءاودلاو ءادلا لزنأ هللا نإ » : م هللا لوسر لاق ؛لاق ءادردلا يلأ ثيدح

 نب ليعامسإ هدانسإ يفو .« مارحب اووادتت الو اووادتف «ءاود ءاد لكل لعجو

 هجر ماسم حيحص يف اک رمخلاب يوادتلا نع يهنلا ا هنع تبث دقو . شايع
 ايف مءافش لعجي مل هللا نإ » :لاق هنأ دوعسم نبا نع يراخبلا يفو .هريغو هللا

 و حبلا ةيودالايرادقلا عرج ىلإ بهذ دقو (مكيلع مرح

 نكت مل اهنأل < . حيحصلا يف اک لبإلا لاوبأب يوادتلاب يلوم هنذإ اذه ضراعي الو

 . صاخلا ىلع ماعلا ءانبب انكم عمجلا ناكل اهيرحت انملس ولو «ةمرحم الو ةسجن

 يبنلا نع 1 هريغو يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحلف ؛ ءاوتكالا هركي هوك اهأو

 ؛رانب ةيك وأ ءلسع ةبرش وأ ءمجح ةطرش يف : ةثالث يف ءافشلا » : 1

 وجا او « يوتكأ نأ بحأ امو » :ظفل يفو . « يكلا نع يتمأ ىبن

 نأ» نيصح نب نارمع ثيدح نم هححصو يدذمرتلاو .ةجام نباو «دواد

 sb «انحجنأ الو انخلفأ اف ًانيوتكاف کا ی ههلوم هللا لوسر

 اسم دنع رباج ثيدح يف اك «مرحتلل ال هيزنتلل يكلا نع يهنلا نأ ىلع لدي

 هلحكأ يف هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ىوك يَ ينلا نأ» : :هريغو هللا هجر

 دعس ىؤك زب ينلا نأ » : : سنأ ثيدح نم هنسحو يذمرتلا | جرخأو «« نيترم

 نا قرح الو «رانلاب ًابيذعت كلذ يف نأ ةهاركلا هجوو «« ةكوشلا نم ةرارز نبا

 و . كلذ ريغ ةهاركلا هجو نإ ؛ ليق دقو ءرانلا بر الإ رانلاب بذعي

 ( . انركذ ام ريغ تاعومجمب ثيداحألا

 : لاق اهيغر نيحيحصلا ف ثيدحلف 55 0 ل امأو

 E نأ ا نو «ءادلا قفاوت رانب ةعذل 0 « لسع ةب رش 7 ل
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 دواد يبأو « يذمرتلا دنع سنأ ثيدح نم تبثو .هلثم سابع نبا ثيدح مدقتو
 ناكو .لهاكلاو نيعدخألا يف مجتحي يلو يبنلا ناك » :لاق حيحص دانسإب

 نم دواد وبأ جرخأو .« نيرشعو ىدحإو ةرشع عستو ةرشع عبسل مجتحي

 ةرشع عستو ةرشع عبسل مجتحا نم: : لوب لوسر لاق :لاق ةريره يأ ثيدح
 ثيداحأ بابلا ينو .هدانسإب سأب الو .« ءاد لك نم ءافش ناك نيرشعو دحاوو

 لالدتسالا الإ انه ةاّرملا يلو ءةماجحلا اهيف يغبنت يتلا مايألا ركذل ةنمضتم

 ١ .اهزاوج ىلع

 ىلاعت هللا همحر ماسم دنع سنأ ثيادحلف ؛ زوجي اب ةيقرلاب سأب ال هنوك امأو
 دارملاو ؛ةلمنلاو ةمحلاو نيعلا نم ةيقرلا يف ي هللا لوسر صخر :لاق هريغو

 سم جرخأو .بنجلا نم جرخت حورقلا ةلمنلابو « مومسلا تاوذ نم مسلا :ةمحلاب .
 انلقف « ةيلهاجلا يف يقرن انك » :لاق كلام نب فوع ثيدح نم هريغو ىلاعت همحر
 ىقرلاب سأب ال «؟اقر لع اوضرعا :لاقف ؟ كلذ يف ىرت فيك :هللا لوسر اي
 يضر رباج ثيدح نم ىلاعت هللا همحر ماسم حيحص ينو . « كرش هيف نكي مل ام

 اي : اولاقف مزح نب ورمع لآ ءاجف ىقرلا نع ميلو يبنلا ىهن » :لاق هنع هللا

 ‹ىقرلا نع تيهن كنإو برقعلا نم اهب يقرن ةيقر اندنع تناك اهنإ هللا لوسر
 هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نمف ًاسأب یا اب لاف رع اهوضرعف :لاق

 اذإ ل هللا لوسر ناك و : :تلاق ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يفو . ( لعفيلف

 هيف تام يذلا هضرم ضرم املف ؛تاذوعملاب هيلع ثفن هلهأ نم دحأ ضرم
 نم درو امو «« يدي نم ةكرب مظعأ اهنأل هسفن ديب هحسمأو هيلع ثفنأ تلعج

 ال اج ةيقرلا ىلع ةلوم يهف كرشلا نم اهنأو ىقّرلا نع يهنلا ىلع ةلادلا ةلدألا

 ىلع لمحي كلذكو «كلذ وحنو تيغاوطلاو نيطايشلا ءامسأب نوكت يتلاك زوجي
 هححصو «هجام ¿ نباو ءدمحأ نع «ةبعش نب ةريغملا ثيدح يف درو ام اذه

 ىقرتسا وأ ىوتكا نم » :لاق هنأ ميلو ينلا نع مكاحلاو «نابح نباو . يذمرتلا

 :تلاق ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف درو دقو .« لكوتلا نم ءىرب دقف

 : يئاسنلاو . دمحأ جرخأو «« نيعلا نم يقرتسأ نأ ينرمأي يم هللا كوس تاكو

rot 



 نإ هللا لوسر ايو :تلاق اهنأ سيمع تنب ءامسمأ ثيدح نم هححصو يذمرتلاو

 ردقلا قبس ءيش ناك ولف ؛معن :لاق ؟مهل يقرتسأفأ نيعلا مهبيصت رفعج ينب
 . سابع نبا ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم هوحن جرخأو .«نيعلا هتقبسل

 نئاعلا هجو لسغ يأ .نيعلا نم لاسغتسالا ركذ اهيفو .ثيداحأ بابلا ينو

 ءاملا بصي م .حدق يف هرازإ لخادو هيلجر ف فاو هك روف فو و

 يف كلامو «دحأ كلذ جرخأ .هفلخ نم هرهظو هسأر ىلع نيعلاب بيصأ نم ىلع

 .نابح نبا هححصو يئاسنلاو «أطوملا
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 ةلاك ولا باتك

 ءعنام هنم عنمي مل ام ءيش لك يف هريغ لكوي نأ فرصتلا زئاج زوجي

 ( SE ES اذإو

 , حص هب يضرو هريغ ىلإ وأ عفنأ وه ام ىلإ هفلاخ

 ليكوتلا قم هنم تبث دق هنألف ءيش لك يف زوجت ةلاكولا نوك امأ :لوقأ

 لجرلا يضقي نأ يب هرمأ هنأ ١ : عفار يأ ثيدح يف اك «نيدلا ءاضق يف

 :ثیدح يف اک دحلا ءافيتسا يف ليكوتلا ل هنع تبثو مدقت دقو ««هرکب
 .يتأيسو حيحصلا يف وهو « اهمجراف تفرتعا ناف ؛ اذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو ٠

 يف وهو .اهدولجو اهلالج يسقتو «هندب ىلع مايقلا يف ليكوتلا لوب هنع تبثو
 حيحص يف اك «ناضمر ةاكز ظفح يف ليكوتلا يلو هنع تبثو «حيحصلا

 انغ رماع نب ةبقع ىطعأ هنأ ميلو هنع تبثو «ةريره يأ ثيدح نم يراخبلا
 ظ عفار ابأ لکو هنأ لب هنع تبثو ءاياحضلا يف مدقت دقو ,هباحصأ نيب اهمسقي

 ؛ رباجل لاق هنأ لَم هنع تبثو مدقت دقو «ةنوميم هاجوزف « راصنألا نم الجرو

 ‹ ينطقرادلاو دواد وبأ هجرخأ اك ًاقسو رشع ةسخ هنم ذخف يليكو كيتا اذإ

 ام الإ كلذ نع جرخي الف < ؛ ةلاكولا زاوج ديفي ام اهيف ةريثك ثيداحأ بابلا ينو

 زوجيو «هلعفي نأ لكوملل زوجي ال ءيش يف ليكوتلاك كلذو « عنام هنم عنم
 ال كلذ نإف ؛كلذ وحن وأ ريزنخلا وأ رمخلا عيب يف يمذلل ماسملا ليكوتك ليكولل
 هنمث مرح ًائيش مرح اذإ هللا نأ ؛ لَم هنع تبث امل « نمثلل اللم نوكي الو زوجي
 هلوقك .ليكوتلا زاوج ىلع لدي ام زيزعلا باتكلا يف درو دقو ؛مدقت دقو
 ىَلَع ينلعْجا :هلوقو [ ١4 :فهكلا ] (مكقروب مدحأ اوثعباف ]» : ىلاعت
 نيرشعو ةتس ةلاكولا يف يراخبلا دروأ دقو [ 00 : :فسوي ] #ضرألا نئازخ

 . اهتيعو رشم ىلع عامجإلا ماف دقو «ةلوصوم ةيقاملاو «ةقلعم ةتس . ًاثيدح

 ةدايزلا تناك «هلكوم همسر ام ىلع ةدايزب عاب اذإ ليكولا نوك امأو
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 نأ » :هنع يضر يقرابلا ةورع ثيدح نم هريغو يراخبلا يف تبث الف ؛ لكوملل

 (هادحإ عابف « نيتاش هب هل ىرتشاف ؛ةاش هب هل يرتشيل اراد هاطعأ ا يبنلا ظ

 بارتلا ىرتشا ول ناكف .هعيب يف ةكربلاب هل اعدف ةاشو رانیدب هءاجو «رانيدب ظ

 هثعب لوب يبنلا نأ » : مازح نب مكح ثيدح نم يذمرتلا جرخأو . ( هيف حبرل

 هدانسا يفو . يقرابلا ةورع ثيدح وحن ركذف «« رانيدب ةيحضأ هل يرتشيل

 وبأ جرخأو .هنم عمسي مو مكح نع تباث يبأ نب بيبح ةياور نم هنأل عاطقنا

 هيفو «كلذ وحن مكح نع ةنيدملا لهأ نم خيش نع نيصح يلأ ثيدح نم دواد

 ديدجلا يف يعفاشلا لاقو . روهمجلا هانركذ ام ىلإ بهذ دقو . لوهجملا خيشلا اذه

 لثم يف ليكولا نم عقاولا عيبلا دقع يأ لطاب دقعلا نأ ؛رصانلاو هباحصأو

 . كلذب لكوملا هرمأي مل هنأل ,ةروكذملا ةروصلا

 نوكلف ؛ةحيحص اضرلا عم هريغ ىلإ وأ « عفنأ وه ام ىلإ ةفلاخملا نوك امأو

 ليك ولا نم عقو ام همزلي مل ضري مل اذإو «هل ًازوجمو كلذل ًاغوسم ًاطانم اضرلا

 ثيدح نم هريغو يراخبلا يف تبث دقو . ربتعملا طانملا مدعل هل همسر امل ًافلاخ

 يل لجر دنع اهعضوف اهب قدصتي ريناندب جرخ يبأ ناك » :لاق ديزي نب نعم

 ىلإ همصاخف اهب تدرأ كايإ ام هللاو :لاقف ءابب هتيتأف اهتذخأف تئجف دجسملا

 هذه لعلو «تذخأ ام نعم اي كلو ديزي اي تيون ام كل : :لاقف < ييو يبا

AA e 

 . دلولا
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 ةنامضلا باتك

 دنع همرغي نأ لام ملست تيم وأ يح يلع نمض نم ىلع بجي
 نمض نمو «هتهج نم ًارومأم ناك نإ هنع نومضملا ىلع عجريو «بلطلا
 ظ ظ . هيلع ام مرغ ًالإو هراضحإ هيلع بجو صخش راضحإب

 ءدواد وبأو .دمحأ هجرخأ الف .نيمضلا ىلع ةمارغلا بوجو امأ :لوقأ
 هدانسإ فو ١. مراغ معزلا ١ : لاق 51 هنأ ؛ ةمامأ يا ثيدح نم يذمرتلاو

 وهو «يماش نع انه هاور دقو .نييماشلا يف ةقث هنكلو . شايع نب ليعامسإ
 . شايع نب ليعامسإب ثيدحلا فيعضت يف مزح نبا بصي مف «ماسم نب ليبحرش
 نم ىرخألاو , يلاصولا رماع قيرط نم |مههادحإ نيقيرط نم يئاسنلا هجرخأ دقو
 قيرط نم نابح نبا هححص دقو .ةمامأ يلأ نع اهالك ثيرح نب متاح قيرط
 -- نم يناربطلاو ,ةجام نبا ثيدحلا جرخأ دقو .يمرادلا هقثو دق متاحو هذه متاح

 «سابع نبا ثيدح نم يدع نبا هجرخأو «سنأ نع بيسملا نب ديعس قيرط
 نم ةباحصلا يف ينيدملا ىسوم وبأ هاورو .ينوكسلا دايز نب ليعامسإب هفعضو
 لاق لسرم هثيدحو ةبحص هل حصتال :ينطقرادلا لاق «ةلبج نب ديوس قيرط
 نع ةعيهل نبا قيرط نم صيخلتلا يف بيطخلا هاورو .ةبحص هل لوقي مهصعبو
 نم هريغو يراخبلا جرخأو .مهنم رخآ نع لجر نع يثيللا نابح نب هللادبع
 م هل م لع العلا نع تم ا نا أ دعا ن نب ةملس ثيدح
 هذه جرخأو 6 هيلع ىّلصف هنيد ىلعو هللا لوسر اي هيلع لص : :ةداتق ؤا لاقف

 «دواد وباو ءدمجأ اهجرخأو «هححصو ةداتق يأ ثيدح نم يذمرتلا ةصقلا

 نم ظفل يفو ءرباج ثيدح نم م اجحلاو « ينطقرادلاو «نابح نباو «يئاسنلاو
 , يرغلا قح هللا ىفوأ دق » :ةداتق يبأل لاق 2 5 نأ ؛اذه رباج ثيدح
 نآلا يلب ينلا هل لاق اهاضق اهلف هيلع ىلصف .معن :لاق ؟تيملا هنم ءىربو
 . ينطقرادلاو .يئاسنلاو « دواد وبأو .دحأ كلذ جرخأ .«هدلج هيلع تدرب
 .ماحلاو نابح نبا هححصو
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 نيدلا نوكلف « هتهج نم ًارومأم ناك اذإ هيلع نومضملا ىلع عجري هنوك امأو

 .كلذب هيلع عجريف ملستلاب رمألاك ةناضلاب نيمضلل هنم رمألاو هيلع

 ؛هيلع ام مرغ وأ هراضحإ هيلع بحي صخش راضحإب نماضلا نوك امأو -

 ةصالخ اذهو ,فورعم ةناضلا يف فالخلاو «« مراغ ميعزلا » : يلب هلوق مومعلف

 ٠ . عرشلا يف درو ام
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 حلصلا باتک

 .ًالالح مرح وأ .ًامارح لحأ ًاحلص الإ «نيملسملا نيب زئاج وه

 مدلا نعو «راكنإ نع ولو لوهجمبو مولعمب لوهجملاو مولعملا نع زوبجيو
 ظ . رثكأ وأ ةيدلا نم لقأب املاك

 نَم الإ مُهاَوْجَن نم ريثك يف َرْيَخ آل# :ىلاعت هلوقلف «هزاوج امأ :لوقأ
 ءانثتسا امأو [ ١١١ : ءاسنلا 1 سالا َنْيب ا
 يلأ دنع .فوع نب ورمع ثيدحلف ؛ ًالالح مرح وأ ًامارح لحأ يذلا حلصلا

 :لاق همم يبنلا نأ ؛نابح نباو .عاحلاو ,يذمرتلاو ,ةجام نباو ءدواد
 فو ار لحأ وأ ًالالح مرح احلص الإ ,نيملسملا نيب زئاج حلصلا»

 دقو ؛ ًادج فيعض وهو هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثك هدانسإ
 ربتعا هنأك :لاقف رجح نبا هل رذتعا دقو ؛ بصي ماف يذمرتلا ثيدحلا ححص
 نع .ديز نب ريثك قيرط نم ماج لاو «دواد وبأ هاور هنأل كلذو «هقرط ةرثكب
 نابح نبا هححصو « اهطرش ىلع : ماحلا لاق «ةريره يأ نع نع «حابر نب ديلولا
 ۽ ةشئاع ثيدح فو نسا ثيدح نم اجلا ًاضيأ هجرخأو . يذمرتلا هنسحو

 . ينطقرادلا هجرخا كلذكو

 دنع ةملس مأ ثيدحلف .مولعمب لوهجملاو مولعملا نع حلصلا زاوج امأو
 يف لب هللا لوسر ىلإ نالجر ءاج :تلاق ةجام نباو «دواد ينأو .دمحأ
 مكنإ :  هل هللا لوسر لاقف «.ةنّيب اهنيب سيل تسرد دق اهنيب ثيراوم
 «ضعب نم هتجحب نحلأ مكضعب لعلو ؛رشب انأ امنإو هللا لوسر ىلإ نومصتخت
 الف ًائيش هيخأ قح نم هل تيضق نمف .عمسأ ام وحن ىلع مكنيب يضقأ امنإو
 ىكبف «ةمايقلا موي هقنع يف ًاماطس هب يتأي رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف «هذخأي
 اعلق اذإ امأ : يلم هللا لوسر لاقف . يخأل يقح امهنم دحاو لك لاقو نالجرلا

 ينو .« هبحاص اکنم دحاو لك للحيل مث |ههتسا مث «قحلا ايخوت مث امستقاف ابهذاف
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 قا تيدا لت قلو لاقُم هيفو يندملا ماسأ نب ديز نب ةماسأ ثيدحلا دانسإ

 جرخأو . لوهجملا نم ءاربالاو تو زاوج ىلع هب لدتسا دقو ؛ نيحيحصلا

 دتشاف « نيد هيلعو ادهش | موي لتق هابأ نأو : رباح ذج نم يراخبلا

 اولليو يطئاح رمن اولبقي نأ مهأسف ٠ هير ينلا تيتأف ؛ لاق مهقوقح يف ءامرغلا

 نيح :انيلع ادغف كيلع ودغنس :لاقو يطئاح يلو يبنلا مهطعي ملف ءاوبأف ينأ

 نم انل يقبو اهتيضقف اهتذذجف ةكربلاب اهرمث يف اعدو لخنلا يف يف فاطف حبصأ

 ( _ .لوهجمب مولعم نع حلصلا زاوج هيفو .« اهرم

 صاصقلا مدع عم مدلا يف مزاللا نوكلف ؛ لاملاك مدلا نع ةحلاصملا اود امو

 حالصإ وأ# : : ىلاعت هلوق مومع تحت لخدي لام نم لاب حلص وهف «لاملا وه

 جرخأو .«زئاج حلصلا » : لرب هلوق تحتو 1١4[ : ءاسنلا ] سالا َّنْيب
 نع هيبأ نع ٍبيعش نب ورمع ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو .ةجام نباو . دمحأ

 اوؤاش نإف «لوتقملا ءابلوأ ىلإ عفد ًادمعتم لتق نم » :لاق را يبنلا نأ ؛هدج

 نوعبراو ةعذج نوثالثو ةقح نوثالث يهو .ةيدلا اوذخأ اوؤاش نإو اولتق

 يفو . لقعلا ديدشت كلذو .« مهل وهف هيلع اولوص امو دمغلا لقغ كلذو ةفلخ

 | .لاقم هيفو ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ

 نع حلصلا جاردناو ةلدألا مومعلف ,راكنإ نع ناك ولو حلصلا زاوج امأو

 يف ىكحو . . دركمجا هزار لإ بهذ ديو, كاهريب عب ن تا وا 2 راكنا

 دقو ؛ راكنإ نع حلصلا حصي ال هنأ « . ليل يبأ نباو « يعفاشلاو «ةرتعلا نع رحبلا

 ينلا راشأف « نيد يف دجسملا يف نيمصاختملا ةصق يف «بعك نع حيحصلا يف تبث
 ىلع ليلد وهو «يقابلا لجعتيو هنيد رطش عضي نأ نيدلا بحاص ىلإ ير
 . ضعبلا ءافيتساو ضعبلا عضوو « ماصخلا عم حلصلا زاوج
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 ةلاوحلا باتك

 ناك سلفأ ارا م قاتلا لن اذإو ‹لتحيلف ءلم ىلع ليحأ نم
 . هنيدب ليحملا بلطي نأ لاحملل

 يف ةريره يأ ثيدحلف «كلذ لبقي ٠ ءيلم ىلع ليحأ نم نوك امأ :لوقأ
 ءيلم ىلع ليحأ نمو ؛ملظ ينغلا لطم » :لاق هلم ينلا نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا
 هوحن جرخأ دقو .« عبتيلف ءيلم ىلع مدحأ عبتأ اذإو » : امف ظفل يفو «« لتحيلف

 ليعاممإ ةجام نبا دانسإ يفو . رمع نبا ثيدح نم يذمرتلاو «دمحأو .ةجام نبا
 يف طرتشي هنإ :ليق دقو .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو قودص وهو «ةبوت نبا
 ضعب دنع هيلع لاحملاو « رثكألا دنع لاتحملاو ؛ فالخ الب ليحملا اضر اهتحص
 > . ماعلا لهأ

 ليحملا بلاطي نأ لاحملل ناك «سلفأ وأ هيلع لاحملا لطم اذإ هنوك امأو
 لاتحملا ىلإ هميلستب الإ هنع طقسي ال ؛ ليحملا ةمذ يف ًايقاب نيدلا نوكلف « هنيدب
 ةلاوحلا لبق ناك امك ًايقاب هنيد ناك .ميلستلا لصحي مل اذإف « هيلع لاحملا نم
 يذلا ءيلملاب سيل < سلفأ وأ لطم نم نإف «« ءيلم ىلع » هلوق نم كلذ دافتسيو

 ..هيلع ةلاوحلا لبقي نأ نيدلا بحاص هيَ دشرأ
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 ال ناك ام الإ ءهعم هنودجي ام عيج اوذخأي نأ نيدلا لهأل زوجي

 نمو هقمر دسيو دربلا هيقي امو ,ةروعلا رتسو لزنملا وهو هنع ينغتسي

 سلفملا لام صقن اذإو هب قحأ وهف هنيعب هدنع هلام دجو نمو «لوعي
| 

 الف هسالفإ نيبت اذإو , ءامرغلا ةوسأ دوجوملا ناك هنيد عيمجب ءافولا نع

 هرجحي نأ احلل زوجيو هتبوقعو هضرع لحي لظ دجاولا لو . هسبح زوجي

 , رذبملا ىلع رجحلا هل زوجي اذكو «هنيد ءاضقل هعيبيو هلام يف فرصتلا نع

ؤي ىتح هلام يف فرصتلا نم ميتيلا نكمي الو فرصتلا نسحي ال نمو
 هنم سن

 ( . فورعملاب هلام نم لكأي نأ هيلول زوجيو «دشرلا

 , سلفملا عم هنودجي ام عيج اوذخأي نأ نيدلا لهأل زوجي هنوك امأ :لوقأ

وسر دهع يف لجر بيصأ : :لاق هريغو هللا همحر مسم دنع ديعس يلأ ثيدحلف
 ل

 ءافوب كلذ غلبي مق“: هيلع اوقدصت لاقف .هنيد رثكف اهعاتبا رامن يف و هللا

 جرخأو .« كلذ الإ مكل سيلو متدجو ام اوذخ :هئامرغل للو لاقف ید

 ينلا نأ » : : كلام نب بعك ثيدح نم هححصو «کاح او , يقهيبلاو « ينطقرادلا

 ؛ روصنم نب ديعس جرخأو . .« هيلع ناك نيد يف هعابو هلام ذاعم ىلع رجح هيَ

 السرم كلام نب بعك نب نمحرلا دبع ثيدح نم قازرلا دبعو «دواد وبأو

 ىتح نادي لزي ملف < ‹ ایش كسمي ال ناكو ًايخس ًاباش لبج نب ذاعم ناك » :لاق

 دحأل اوك رت ولف «هءامرغ ماكيل هملكف يب يبنلا ىتأف «نيدلا يف هلك هلام قرغأ

 اعم ماق ىتح هلام مهل يوب هللا لوسر عابف « للو هللا لوسر لجأل ذاعمل اوكرتل

 وه ماكحألا يف عالطلا نبا لاقو «حصأ لسرملا :قحلا دبع لاق . .«ءيش ريغب |

 3 هنودحي ام عيمج نوذخأب نيدلا لهأ نأ هانركذ ام دافأف .«تثباث ثيدجح

 وا لزم نم ةو رشا وأ هيلع يتلا هبايث اوذخأ مهنأ تبثي ل هنكل «سلفملا

 ا ىتتتسي هنأ انركذ اذهو ءهنم مهل دب ال ام نودجي ال لوعي نمو وه هوكرت

 ..كلذ
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 نع نسحلا ثيدحلف ؛ هب قحأ وهف سلفم دنع هلام دجو نم نوك امأو
 .«هب قحأ وهف هنيعب سلفم دنع هعاتم دجو نم :لاق لل ينلا نع ةرمس

 عامس نكلو « نسح هدانسإ :حتفلا يف رجح نبا لاقو « دواد وبأو . دمحأ هجرخأو
 يلأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقو .فورعم لاقم هيف ةرمس نع نسحلا
 ناسنإ وأ « سلفأ لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم » :لاق هرب يبنلا نع ؛ةريره
 يف لاق مو هنأ» : : هللا همحر ماسمل ظفل يقو . ؛هريغ نم هب قحأ وهف « سلفأ دق

 يفو .« هعاب يذلا هبحاصل هنأ هقرفي ملو عاتملا هدنع دجو اذإ مدعي يذلا لجرلا

 هلام نم ىضتقا نكي مو «هلام هدنع لجر دجوف سلفأ لجر اَيأ : : دحأل ظفل

 نع هححصو ؛ ماحلاو « ةحام نباو « دواد وبأو . يعفاشلا جرخأو . هل وهف ائيش

 لوسر ءاضقب مكيف نيضقأل هب هوتأ سلفم يف لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يأ

 جرخأو .هب قحأ وهف هنيعب هعاتم لجرلا دجوف تام وأ سلفأ نم « هيوم هللا

 نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يأ ثيدح نم دواد وبأو .أطوملا يف كلام
 لو ,هعاتبا يذلا سلفأف ًاعاتم عاب لجر اأ ٠ :لاق ملم ينلا نأ ؛ السرم ماشه

 تام ناو .هب قحأ وهف هنيعب هعاتم دجوف ءائيش هنمث نم هعاب يذلا ضبقي
 يلأ نع لاقف «دواد وبأ هلصو دقو «« ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصف يرتشملا

 وهو يديبزلا ثرحلا نع يور انهه هنكلو شايع نب ليعامسإ هدانسإ ينو ةريره
 دوجوملا هلام نيعب ىلوأ عئابلا نأ ىلإ بهذ دقو ؛نييماشلا يف يوق وهو «يماش
 «هب ىلوأ نوكي ال :اولاقف «ةيفنحلا كلذ يف تفلاخو .روهمجلا سلفملا دنع
 دق ناك اذإ يرتشملا نأ ىلإ ؛ًاضيأ روهمجلا بهذ دقو «مهيلع دري ثيدحلاو

 ةوسأ نوكي لب .هنمث يرتشملا ماسي مل امب ىلوأ عئابلا نكي مل نمثلا ضعب ىضق
 . ائيش هلام نم ىضتقا نكي ملو :هلوق نم ةياورلا يف مدقت ام هدافأ اك ءامرغلا

 ةعلسلاو يرتشملا تام اذإ اذكهو « هب ىلوأ خل نا .ةيودهحلاو ياف فاشلا لاقو

 a .يعفاشلا لاقو , ءامرغلا ةوسأ نوكت هنأ ىلإ دحأو ,كلام بهذف « ةمئاق

 اا . اهب ىلوأ

 وه كلذف“ ءامرغلا ةوسأ دوجوملا ناك سلفملا لام صقن اذإ هنوك امأو
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 سيلو « سلفملا لام نم اهئاضق قاقحتسا يف ةيوتسم ةمزاللا نويدلا نأل ؛ لدعلا

 ام اذه ىلإ راشأ دقو ءانه صصخ الو صصخمل الإ ضعب نم هب ىلوأب اهضعب

 . ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصف : هلوق نم ةياورلا يف مدقت ٠

 هللا مكح فالخ هنألف .هسالفا نيبت اذإ سلفملا سيح زوجي ال هنوك امأو

 :ةرقبلا ] 4ةَرَسْيَم ىلإ ةرظنف ةَرْسَع ود ناك نإو» : ىلاعت هللا لاق هناحبس

 يف مدقت دق حيحص ثيدح وهو .« ماظ دجاولا يل : يلو هلوق موهفملو [ ۰

 اماو ,هتبوقع الو هضرع لحي الف دجاوب سيل سلفملاو ءاذه لبق يذلا بابلا

 نع ثحبلا بجاولاو «سبللا لحن وه اذهف ًادجاو هنوك الو هسالفإ نيبتي مل اذإ

 هيلع لد اک هوحنو سبحلاب بقاعيف ادجاو هنوك نيبتي ىتح ناكمإلا بسحب هلاح

 . ( ماظ دجاولا يل » ظفل يفو . .( هتبوقعو هضرع لحي ماظ ينغلا لطم » : ثيدح

 نم سبح امأو «ةرسيم ىلإ رظنيف دجاو ريغ هنوك نيبتي وأ حيحصلا يف لكلاو

 . تحب ماظ هنإف هجوب زوجي الف هسالفإ نيبت

 هرجحلف «هلام يف فرصتلا نع سلفملا رجحي نأ احلل زوجي هنوك امأو

 هيوم هلعف اک هنيد ء ءاضقل سلفملا لام ماحلا عيب اذكو .مدقت اك ذاعم ىلع هيَ

 . .ذاعم لام يف

 الو :ىلاعت هلوقلف فرصتلا نسحي ال نمو .رذبملا ىلع رجحلا زاوج امأو
 نورذبملا ءاهفسلا :فاشكلا يف لاق [ 6 : ءاسنلا ] « مكلاؤمأ َءاهَمَسلا اوتؤت

 ف رصتلاو اهريمثتو اهحالصإب مهل دي الو . يغبني ال ايف اهنوقفني نيذلا .مهلاومأ

 سانلا هب مقي ام سنج نم اهنأل مهيلإ لاومألا فاضأو «ءايلوألل باطخلاو اهيف

 تكلم اًميف [۲۹ :ءاسنلا] )كَما اوُلتَقَت ًالو» :لاق اک مهشياعم

 باطخ هنأ ىلع ليلدلاو [؟6 : ءاسنلا] (تاسْوُمْل مُكتايت نم مُكَناَمِيَأ

 «[ ۵ : ءاسنلا ] 4 ٌموُسْكاو ايف مهوقزراو# : هلوق ىماتيلا لاومأ يف ءايلوألل

 هيلع رجحي نأ هولأس امل ناسح ةبارق ىلع يلب هراكنإ مدع كلذ ىلع لدي امو

 .هل لام ال نم اهب قدصت يتلا ةضيبلل هيلع هدر كلذ ىلع لديو «كلذ حص نإ

 لر هدر كلذكو ءرباج ثيدح نم ةيزخ نبا هححصو «دواد وبأ هجرخأ ابك ظ
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 هححصو ننسلا لهأ هجرخأ اك «هيبوث دحأب قدصت يذلا لجرلا ةقدص
 قتعأ نم قتع هلو هدر كلذكو «ديعس يأ ثيدح نم نابح نباو «يذمرتلا

 باب هيلع مجرتو «يراخبلا كلذ ىلإ راشأ ارك هريغ هل لام الو ربد نع هل أدبع
 جرخأو . مامإلا هيلع رجح نكي مل نإو ع لقعلا فيعضلاو هيفسلا رمأ در نم

 رفعج نب هللادبع عاتبا لاق ريبزلا نب ةورع نع يقهيبلاو «هدنسم يف يعفاشلا

 نبا كلذ ماعأف < بلل نرسل درع نار دع ال يح كلا .اعيب
 :لاقف «هنع هللا يضر نامثع ىتأف < كعيب يف ككيرش انأ :لاقف « ريبزلا رفعج

Eةكيرت لجر ىلع رجحأأ ناثع لاقف ؛ هكيرش انأ :  
 يف ًاتباث .ًافورعم ًارمأ مهدنع ناك رجحلا نأ ىلع ليلد ةصقلا هذه يفف « ريبزل

 باوجلا ناكلو «ةصقلا هذه ىلع علطا نم ضعب هركنأل كلذ الولو « ةعيرشلا
 ناك ول رفعج نب هللادبعو ريبزلا كلذكو « زئاج ريغ اذه نأب يلع ىلع نامثع نم
 ىلإ بهذ دقو ؛ةحودنم ةكرشلا كلت نع امل ناكل زئاج ريغ رمألا اذه لثم
 |  .روهمجلا هيفسلا ىلع رجحلا زاوج

 نإ : لاعت هلوقلف دشرلا هنم سنؤي ىتح هلام نم متيلا نكمي ال هنوك امأو
 .ةيآلا [3 ءاسنلا ] © ًادّشُر مهنم متسنا

 نمر يهيم دس يأ وم زوجي ا اأو

 ناك اذإ تيا لو يف آلا هذه تازن : تلاق اهنأ ةشئاع نع نيحيحصلا يف تبث
 ةجام نباو «يئاسنلاو « دواد وبأو ءدمحأ جرخأو . فورعللاب هنم لكأي هنأ ًاريقف

 :لاقف لب ينلا ىتأ ًالجر نأ ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب و ورمع ثيدح نم
 الو فرس ريغ كميتي لام نم لك ٠ : :لاقف . متي يلو ءيش يل سيلو ريقف يا |

 هولك الو : ىلاعت هلوق يف ام ردابم الو هلوقب دارملاو .«لثأتم الو ردابم
 , ماتيالا ربك نيردابمو نيفرسم يأ [ 1 : ءاسنلا ] # اوربكي نأ ًارادبو ًافارسإ
 ىماتيلا لاومأ َنوُنُكأَي َنيِذّلا نإ : ىلاعت هلوقل ناصصخم ثيدحلاو ةيآلا هذهف

 ٠ : ءاسنلا ] € ًارعس َنْوَلْصَيَسو ارت مونوُطُب يف نوا نإ اَمْلَظ
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 ةطقللا باتک

 ( اهعفد اهبحاص ءاج نإف ؛اهءاكوو اهصافع فرعيلف ةطقل دجو نم

 .هسفن يف ولو اهفرص هل زوجي كلذ دعبو .ًالوح اهب فّرع ًالإو هيلإ

 سأب الو ءاهريغ نم ًافيرعت دشأ ةكم ةطقلو ,اهبحاص ء ءيجم عم نمضيو

 هب فيرعتلا دعب (هوحنو طوسلاو اصعلاك ريقحلا ء ءيشلاب طقتلملا عفتني نأب

 . لبالا الإ باودلا ةلاض طقتلتو ,ًاثالث

 ةروراقلا سأر ىلع نوكي يذلا دلجلا وهو اهصافع لف عي هن وك ام :لوقأ

 لاق :لاق دامح نب ضايع ثيدحلف . ءاعولا هب دشي يذلا طيخلا وهو اهؤاكوو

 اهصافع ظفحيلو «لدع يوذ دهشيلف ةطقل دجو نمو : ا هللا لوسر

 لام وهف اهبحاص ءىجي مل نإو اهب قحأ وهف متکی الف اهبحاص ءاج نإف ءاهءاكوو

 نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو .ةجام نباو : دمحأ هجرخأو .« ءاشي نم هيتؤي هللا

 لل هللا لوسر لئس » :لاق دلاخ نب ديز ثيدح نم نيحيحصلا يفو .نابح
 مل ناف ؛ةنس اهفرع مث اهصافعو اهءاكو فرعا لاقف «قرولاو بهذلا ةطقل نع

 اهداف رهدلا نم ًاموي اهبلاط ءاج ناف .كذنع ةعيدو نكتلو اهقفنتستلف فرعت

 اهءاقسو اهءاذح اهعم نإف اهعد الو كل ام :لاقف لبالا ةلاض نع هلأسو .هيلإ

 يه امنإف اهذخ : :لاقف ةاشلا نع هلأسو ءاهبر اهدجي ىتح رجشلا لكأتو ءاملا درت

 اهبحاص ءاج نإف » : ىلاعت هللا همحر ماسمل ظفل ينو .«بئذلل وأ كيخأل وأ كل

 هريغو ماسم ينو « كل يهف الإو هايإ اهطعأف اهءاكوو اهددعو اهصافع فرعف

 كربخي دحأ ءاج نإف اهفرع ر : لاق يل يبنلا نأ ؛ بعك نب يلأ ثيدح نم

 ىلع هانركذ ام لدف .« اهب عتمتساف الإو هايإ اهطعأف اهئاكوو اهئاعوو اهتدعب .

 نإف ءاهفرصي لوحلا دعبو ًالوح اهب فرع ًالإو هيلإ اهعفد اهبحاص ءاج اذإ هنأ

 اک ةيقاب تناك نإ هنن اهعجرأو اهفلتأ دق ناك نإ هل اهمرغ كلذ دعب ءاج

 روهمجلا بهذ دقو .هيلإ اهّدأف رهدلا نم ًاموي اهبلاط ءاج ناف هيوم هلوق هديفي

 لاعت هللا هجر يراخبلل ظفل يف درو دقو «لوحلا دعب فيرعتلا بجي ال هنأ ىلإ
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 كتدحو لاق هظقلو لولا دغي بح نيرعتلا نأ لع لدت اه يأ ثيدحا نم

 نم دجأ ماف اهتفرعف ًالوح اهفرع :٠ لاقف ميلو ينلا تيتأف رانيد ةئام اهيف ةرص
 اهءاعو ظفحا لاقف ًاثلاث هتيتأ مث ؛ دجأ ملف ًالوح اهفرع :لاقف هتيتأ مث ءاهفرعي
 دعب هتيقلف اهب تعتمتس اف اهب عتمتساف ًالإو اهىحاص ءاج ناف اهءاكوو اهددعو

 ةدايزلا نأ مهضعب نعف ةياورلا هذه يف ظافحلا نيب فالتخالا عقو 9 ( ةكم

 نأ يل رهظي يذلاو : يزوجلا نبا لاق . as اعلا ىلع
 ىلع ةدايزلا نأب مهضعب عمجو دحاو ماع ىلع رمتساو تبث مث اهيف أطخأ ةملس
 :ثيدحلا يف هلوقب دارملاو .لوطي كلذ يف مالكلاو «عرولا ديزم ىلع ةلوم ماعلا

 درلا بوجو نع ةعيدولا ركذب زوجتف اهدر بجي هنأ «كدنع ةعيدو نكتلو ١
 ( . اهل قافنتسالا دعب اهضوعل

 ال اهنأ حيحصلا يف تبث الف ءاهريغ نم ًافيرعت دشأ ةكم ةطقل نوك امأو
 ءاهريغو ةكم ةطقل يف هنم دب ال فيرعتلا نأ عم فرعمل الإ ةكم ةطقل لحت
 .دوعي الو هدلب ىلإ عجري دق جاحلا نأل فيرعتلا يف ةغلابملا ىلع كلذ لمحف
 . كلذ ريغ ليق دقو «فيرعتلا يف ةغلابملا ىلإ اه طقتلملا جاتحاف

 .اهوحنو طوسلاو اصعلاك ريقحلا ءيشلاب طقتلملا عفتني نأ سأب ال هنوك امأو
 هللا لوسر انل صخر : :لاق رباج ثيدح نم دواد وبأو «دمجأ هج رخأ الف

 هدانسإ فو . ( هب عفتني لجرلا هطقتلي ههابشأو لبحلاو طوسلاو اصعلا يف يل

 يفو .يدع نباو نيعم نباو عيكو هقثو دقو .لاقم هيفو دايز نب ةريغملا

 الول » :لاقف قيرطلا يف ةرمتب رم يب ينلا نأ ؛ سنأ ثيدح نم نيحيحصلا
 ءيناربطلاو .دمحأ جرخأ دقو .«اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ فاخأ ينا

 وأ ًالبح ةريسي ةطقل طقتلا نم » :ًاعوفرم ةرم نب ىلعي ثيدح نم يقهيبلاو
 .« مايأ ةتس هفرعيلف كلذ قوف ناك نإف « مايا ةثالث اهفرعيلف كلذ هبش وا امههرد

 نب رمع هدانسإ يفو .« اهب قدصتيلف آلإو اهبحاص ءاج نإف » :يناربطلا داز

 نأ ؛ ديعس يلأ ثيدح نم قازرلا دبع جرخأو .فيعض وهو ىلعي نب هللادبع

 : للم يبنلا لاقف «قوسلا يف هدجو رانيدب لب ينلا ىلإ ءاج هنع هللا يضر ًايلع
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 ءيشلا ناك اذإ امأو .«هلك » :لاقف هفرعي ًادحأ دحي مف لعفف ًاثالث هفرع»

 يف ر هلوق نم مدقت امل لاح لا يف هلكأ زوجي لب «هب فيرعتلا بجي الف ًالوكأم
 ظ .ةرمتلا

 نب ديز نع مدقتملا ثيدحللف ءلبإلا الإ باودلا ةلاض طقتلت اهنوك امأو

 وأ كل يه ٠ : لو هلوق ىنعم يف اهلثم اهنوكل ةاشلاب باودلا رئاس قاحلإو دلاخ

 ديفي امو للو هب حرص اك لبالإ الإ كلذ نم جرخي الو «« بئذلل داك تل

 ا یل نأ دل ني ديو کچ نما افق هللا همحر ماسم هجرخأ ام كلذ

 ةاشلا ىلع قدصت ةلاضلا نإف «اهفرعي مل ام لاض الإ ةلاضلا يوأي ال » :لاق
 تيدا لار طاقتلالا زاوج ىلع لدف فيرعتلاب كلذ ديقو اهريغو

 .رخآلا
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 ءاصقلا باتك

 يف داع سالا كارفآ نط اهو ادهتجم ناك نم ءاضق حصي امإ
 لحي الو هبلطو ءاضقلا ىلع صرحخلا هيلع مرحيو .ةيوسلاب امكاح ةصقلا

 رطخ ىلع وهف ءاضقلل ًالهأتم ناك نمو .كلذك ناك نم ةيلوت مامولل
 ؛ثحبلا يف ًادهج لأي ل نإ رجأ أطنلا عمو نارجأ ةباصإلا عم هلو ؛ مظع
 زوجي الو ؛ًايضاق هنوك لجأل هيلإ تيدهأ يتلا ةيدهاو ةوشرلا هيلع مرح و
 (هدحأ ناك اذإ الإ نيمصخلا نيب ةيوستلا هيلعو بضغلا لاح مكحلا هل
 زوجيو «ناكمإلا بسحب باجحلا ليهستو ءاضقلا لبق اهنم عامسلاو ًارفاك
 حلصلا ىلإ داشرالاو عاضبتسالاو ةعافشلاو ةجاحلا عم ناوعألا ذاختا هل

 ناك اذإ الإ هل لحي الف ءيشب هل ىفق نمف .طقف ارهاظ ذفني همكحو
 عقاولل ًاقباطم مكحلا

 نم زيزعلا باتكلا يف الف . ًادهتجم ناك نم ءاضق حصي امنإ هنوك امأ :لوقأ
 ًافراع ناك نم الإ لدعلا فرعي الو هللا هارأ ابو طسقلاو لدعلاب ءاضقلاب رمألا
 امنإ دلقملا نأل , دهتجملا الإ كلذ فرعي الو .ماكحألا نم ةنسلاو باتكلا يف اع
 أدهتجي ناك نم الإ هللا هارأ امب مكحي ال اذكهو ,هتجح نود همامإ لوق فرعي
 ىلع لدي امو «هسفنل هراتخي ام همامأ هارأ لب ًائيش هللا هارأ اف ادلقم ناك نم ال
 يف دحاو :ةثالث ةاضقلا » :لاق يوب يبنلا نع ةديرب ثيدح داهتجالا رابتعا
 لجرو ؛هب ىضقف قحلا فرع لجرف «ةنجلا يف يذلا امأف . رانلا يف نانثاو .ةنجلا

 يف وهف لهج ىلع سانلل ىضق لجرو ؛رانلا يف وهف مكحلا يف راجو قحا فرع
 يبا يد دوا «دواد e نبا ٠ 7 دانا

 3 .رانلا يبضاق دا وهو لج لع ساتل ىفق يذلا يفاقلا رهف :لطا
 كئلوأَق هللا لر اجب مُكْحَي ْمَل نمو :ىلاعت هلوق داهتجالا طارتشا ىلع ةلدألا
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 الو 4 نوقٍساَفلا »و [ َنوُملاّظلا و [.11 ‹ £0 ‹ ٤٤ :ةدئاملا ] © نوُرِفاَكلا مه

 ثيدح كلذ ىلع لدي امو . ليوأتلاو ليزنتلا فرعي نم الإ هللا لزنأ امب مكحي

 م نإف ؛لاق . هللا باتکب : :لاق ؟ يضقت مب هل لاقف » : نميلا ىلإ مو هثعب امل ذاعم

 روهشم ثيدح وهو .« ييأربف لاق دحت مل ناف ؛لاق .هللا لوسر ةتسبف :لاق . دجت

 اباتك فرعي ال دلقملا نأ مولعمو .لقتسم ثحب يف هجرخ نمو هقرط تنيب دق

 ةنْسلا وأ باتكلا يف دوجوم مكحلا نأب يردي ال لب هل يأر الو ةنس الو

 وهف . هيأرب مكح هنأ دلقملا ىعدا اذإف ءهيأر دهتجيف دوجومب سيل وأ «هب يضقيف

 هنأ معز اذاف .ةنس الو ًاباتك فرعي ال هنأب هفارتعال هسفن ىلع بذكي هنأ معي

 ( . توغاطلاب مكح هنا هسفن ىلع رقأ دقف هيأرب مكح

 اكاح «ةيضقلا يف ًالداع ء«سانلا لاومأ نع ًاعروتم هنوك راشعا امأو

 لوحت يهو ؛ ةوشرلا نع عروتي ال سانلا لاومأ نع عروتي مل نم نوكلف ‹ ةيوسلاب

 وأ ةنهادم وأ هيف ةأرجل الداع نكي 1 نم اذكهو . يتأيس اک قحلا نيبو هنيب

 راجو قحلا فرع هنأل « رانلا ةاضق دحأ وهف هب ماعي وهو قحلا كرتي وهف «ةاباح

 ا ٠ .مكحلا يف
 نب نحر لادبع ثيدحلف «هبلطو ءاضقلا ىلع صرحلا هيلع مرحي هنوك امأو

 نب نمحرلا دبع ايد : ر هللا لوسر لاق ؛لاق اهريغو نيحيحصلا يف ةرمس

 نإو ؛اهيلع تنعأ ةلأسم ريغ نم اهتيطعأ نإ كنإف ةرامالا لأست ال و

 ا : اهلا :تلك ر ام رع اغ

 نشا و و يذمرتلاو .ةجام نباو «دواد 3( ءدجأ جرخأو

 نمو «هسفن ىلإ لكو ءاضقلا لأس نمو : : لع هللا لوسر لاق ؛لاق هنع هللا يضر

 .«هددسي كلم هيلع لزني هيلع ربج

 ! » : لاق للو ينلا نع ةريره يأ ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو

 | تسئبو ةعضرملا معنف «ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو «ةرامالا ىلع نوصرحتس

 نم هيف نعطم ال دانسإب دواد وبأ هجرخأ ام ثيداحألا هذه يفاني الو .« ةمطافلا
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 مث هلاني ىتح نيملسملا ءاضق بلط نم » : لاق لَم ينلا نع «ةريره يبأ ثيدح

 دق بلطلا مثِإ نأل .رانلا هلف هلدع هروج بلغ نمو «ةنجلا هلف هروج هلدع بلغ

 .« روجلا ىلع بلاغلا لدعلاب كلذ دعب باوثلا هل لصحو بلطلاب همزل

 .هل ًابلاط وأ ءاضقلا ىلع ًاصيرح ناك نم ةيلوت مامإلل لحي ال هنوك امأو
 .نم نالجرو انأ لوب ينلا ىلع تلخد » :لاق نيحيحصلا يف ىسوم يأ ثيدحلف

 «لجو زع هللا كالو ام ضعب ىلع انرّمأ هللا لوسر اي : اهدحأ لاقف «يمع ينب
 ًادحأ وأ هلأسي ًادحأ لمعلا اذه يلون ال هللاو انإ :لاقف « كلذ لثم ؛ رخآلا لاقو

 . « هيلع صرحي

 ةريره يأ ثيدحلف .مظع رطخ ىلع وهف ءاضقلل ًالهأتم ناك نم نوك امأو
 هنسحو «ينطقرادلاو «يقهيبلاو .ماحلاو «يذمرتلاو ةجام نباو دمحأ دنع

 لعج نم » : لو هللا لوسر لاق ؛لاق نابح نباو ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا

 يقهيبلاو .ةجام نباو .دحأ جرخأو . « نيكس ريغب حبذ دقف سانلا نيب اضاق

 الإ سانلا نيب مكحي اح نم ام » :لاق لوب يبنلا نع «دوعسم نبا ثيدح نم
 هللا ىلإ هسار عفري مث منهج ىلع هب فقي ىتح هافقب ذخا كلمو « ةمايقلا موي سبح

 ناثع هدانسا يفو .« ًافيرخ نيعبرأ ىوهف ىوهم يف هاقلأ هقلأ لاق نإف لجو زع
 يف م احلا هنسحو يذمرتلاو ةجام نبا جرخأو .لاقم هيفو سنخألا دم نبا

 لاق :لاق ىفوأ يأ نبا هللادبع ثيدح نم نابح نباو «يقهيبلاو ,.كردتسملا

 يفو .« هسفن ىلإ هلكو راج اذإف ءرجي مل ام يضاقلا عم هللا نإ » : و هللا لوسر

 ىلع ةلمتشم ثيداحأ باسلا يفو .ناطيشلا همزلو هنع ىلخت : يذمرتلل ظفل

 . ىقتنملا حرش يف كلذ تيفوتسا دقو , بيغرتلا ىلع ةلمتشم ثيداحأو , بيهرتلا
 يف ادهج لأي م نإ رجأ أطخلا عمو «نارجأ ةباصالا عم هل ن هاو

 لَ هنع ءاههريغو نيحيحصلا يف تباثلا صاعلا نب ورمع ثيدحلف .ثحبل
 درو دقو .« رجأ هلف أطخأف دهتجا ناو :نارخأ هلف باصأف احلا دهتجا اذا »

 . روجأ ةرشع هلف باصأ اذإ هنأ تاياور يف

 .ًايضاق هنوك لجأل هيلإ تيدهأ يتلا ةيدهلاو ةوشرلا هيلع مرحي هنوك امأو
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 ؛لاق هححصو نابح نباو «هنسحو يذمرتلاو «دمجحأ دنع ةريره يبأ ثيدحلف

 . دجأ جرخأو .« مكحلا يف يشترملاو يشارلا ىلع هللا ةنعل » : لَ هللا لوسر لاق

 ينطقرادلاو «يناربطلاو « نابح نباو هححصو يذمرتلاو «ةجام نباو ءدواد وبأو

 نم مكاحلاو دحأ جرخأو .ةريره يلأ ثيدحك ورمع نب هللادبع ثيدح نم

 يذلا ينعي شئارلاو يشترملاو يشارلا يم هللا لوسر نعل » :لاق نابوث ثيدح

 55055 هب درفت هنإ : رازبلا لاق . ملس يبأ نب ثيل هدانسإ يفو .« اهنيب يشي

 نع فوع نب نمحر لادبع نع باملا يفو .لوهجي هو لق باطلا وبأ ًاضيأ

 ميرحت ىلع ماعلا لهأ عمجأ دفو يذمرتلا اهيلإ راشأ ةملس مأو ةشئاع نعو اجلا

 ( تسلل نوُلاَكأ] :ىلاعت هلوقب ةوشرلا مرحت ىلع لدتسا دقو «ةوشرلا
 .كلذب ةيآلا ارسف هنأ ريبج نب ديعسو نسحلا نع يور امك [ ٤٣ :ةدئاملا ]

 :لاقف ؟ةوشرلا وهأ تحسلا نع لئس امل هنأ دوعسم نبا نع قورسم نع يكحو

 نكلو «نوقسافلاو نوملاظلاو نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي ال نمو ءال

 . لبقت الف كل ىدهأ نإف ؛ كل يدهيف ةملظم ىلع لجرلا كنيعتسي نأ تحسلا

 يتلا ةيدملا مرحت ىلع لديو ءايادهلا باتك يف ىنعملا اذه يف ثيدح قبس دقو

 هجرخا .۲ لولغ ءارمألا اياده» : ثيدح ايضاق هنوك لجال يضاقلل تيدها

 «فيعض ه انسإو : رجح نبا لاق . ديمح ينأ نبا ثيدح نم يدع نباو , يقهيبلا

 هجرخأو .زاجحلا لهأ نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم هنأ فعضلا هجو لعلو

 . افع.ذ دشأ هدانسإو : : رجح نبا لاق .ةريره يلأ ثيدح نم طسوألا يف يناربطلا

 نب ليعاج هدانعا نو باج دخ توو قدا نر .هقم هحرخاو

 سنأ ثيدح نم هباشتملا صيخلت يف بيطخلا هجرخأو . اضيأ فيعض وهو ماسم

 ينلا نع «ةديرب ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .«تحس لالا اياده » :ظفلب

 وهف كلذ دعب هذخأ اف ًاقزر هانقزرف لمع ىلع هانلمعتسا نم » : ظفلب 1

 ثيدح ركذو «لاعلا اياده باب ءاضقلا باوبأ نم يراخبلا بوب دقو .« لولغ

 نم عون ًايضاق هنوك لجأل يضاقلل ةيدهلا نأ كلذ ديؤي امو . روهشملا ةيبتللا نبا

 . الجآ وأ درب
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 نيحيحصلا يف ةركب يأ ثيدحلف ؛ بضغلا لاح مكحلا هل زوجي ال هنوك امأو
 وهو نينثا نيب اح نيضقي ال » :لوقي يلب هللا لوسر تعمس :لاق اهريغو
 نيحيحصلا يف هيبأ نع ريبزلا نب هللادبع ثيدح اذه ضراعي الو «« نابضغ
 + ييز اب قسا» : يزال لَ ينا لاقف يراصنأو وه مصتخا نأ :اهرضو
 نبا ناك نإ هللا لوسر اي لاق مث «يراصنالا بضغف .كيخأ ىلإ ءاملا لسرأ

 تح ءاملا سبحا مث ريبز اي قسا ؛لاق مث یو هللا لوسر هجو نولتف ؟ كتمع

 نإف «هريغ فالخب هاضرو هبضغ يف موصعم يوب ينلا نأل ء« ردجلا ىلإ عجري

 هنا ىلإ روهمجلا بهذ دقو « ميرحتلا يهنلا رهاظو قحلا نيبو هنيب لوحي بضغلا

 .قحلا قفاو نإ نابضغلا مكح حصي

 دنع يلع ثيدحلف . ًارفاك امهدحأ ناك اذإ الإ ةيوستلا هيلع بجت اهنوك امأو
 لاقف «يدوهب عم هل ةموصخ يف حيرش بنجب سلج هنأ ىنكلا يف احلا دمحأ يبأ

 لَم هللا لوسر عمس ينكلو «كيدي نيب هعم تسلج ًالسم يمصخ ناك ول
 هنأ هجارخإ دعب مكاحلا دمحأ وبأ لاق دقو .« سلاجملا يف مهوواست ال » :لوقي

 هاورو .حصي ال :لاقو هجولا اذه نم للعلا يف يزوجلا نبا ةاقوواو 6 ركتم

 ىلإ يلع جرخ » :لاق يبعشلا نع يفعجلا رباج قيرط نم رخآ هجو نم يقهيبلا
 هدانسا يفو ثيدحلا رك ذو « عردلا ىلع فرعف اعرد عيبي ينارصنب وه اذإاف قوسلا

 ,دواد وبأو «دمحأ جرخأو .نافيعض امهو يفعجلا رباج نع'ةرمس نب ورمع

 هللا لوسر ىضق » :لاق ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم هححصو ماحلاو « يقهيبلاو
 نب تباث نب بعصم هدانسإ يفو .(حم احلا يدي نيب نادعقي نيمصخلا نأ 2

 .فيعض وهو ريبزلا نب هللادبع

 يلأو ءدمحأ دنع ىلع ثيدحلف .ءاضقلا لبق اهنم عامسلا بجي هنوك امأو

 ىلع اي: :لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛هححصو نابح نباو هنسحو يذمرتلاو « دواد

 نم تعمس اك رخآلا نم عمست تح اهنيب ضقت الف نامصخلا كيلإ سلج اذإ

 ظ . قرط تردي يما زر رو عملا كناف .لوألا
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 نب ورمع ثيدحلف .ناكمإلا بسحب باجحلا ليهست هيلع بجي هنوك امأو .
وب هللا لوسر تعمس لاق ؛ رازبلاو ماحلاو «يذمرتلاو  دمحأ دنع ةرم

 : لوقي ل

 هللا قلغأ الإ ةنكسملاو ةلخلاو ةجاحلا يوذ نود هباب قلغي لاو وأ مامإ نم امو .

 ثيدح نم يذمرتلاو «دواد وبأ جرخأو ( هتنكسمو هتجاحو ةتلخ نود ءامسلا باب

 نع بجتحاف نيملسملا رمأ نم ًائيش ىلوت نم » :ظفلب ًاعوفرم يدزألا مرم نبا

 نا: : حتفلا يف رجح نبا لاق . ا O را

 بجتحا ريمأ اميأ » :ظفلب سابع نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأو . ديج هدانسإ

 كيدح وو: متاح يأ نبا لاق . .« ةمايقلا موي هنع هللا بجتحا مهمهأف سانلا نع

 الف ؛أقح هيلع هلهألو ,ًاقح هيلع هسفنل نأل «ناكمإلا بسحب انلق امنإو ؛ ركنم

 بجتحي الو ‹ همهف سشوشيو هنهذ ردكي كلذ ناف .هتاقوأ لك باعيتسا همزلي

 ثيدح نم حيحصلا يف تبث دقو ؛ تاموصخلا لهأل ماظ كلذ نإف هتاقوأ لك

 يف تبثو ء«رثبلا فق ىلع سلج الل هيلع ينلل ًاباوب ناك هنأو ىسوم يأ

 هل نذأتسا رمع نأ ًارهش هئاسن ىلع لخدي ال نأ هفلح ةصق يف ًاضيأ حيحصلا

 رمعل ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا يف تبث دقو « يل نذأتسا حابر اي هل لاق امل دوسألا

 .- افري هل لاقي بجاح

 نم يراخبلا يف تبث الف .ةجاحلا عم ناوعألا ذاختا هل زوجي هنوك امأو

 ةلزنمب يل هللا لوسر يدي نيب نوكي ناك دعس نب سيق نأ ٫ سنأ ثيدح

 قحلا ذافنإ هنكمي ال ناك اذإ كلذ هيلع بحي وا سا

 ( مهب الإ لطابلا عفدو
 ظ

 ثيدحلف . حلصلا ىلإ داشرالاو عاضيتسالاو ةعافشلا ماحلل زوجي هنوك امأو

 هل ناك ًانيد دردح يبأ نبا ىضاقت هنأ» امهريغو نيحيحصلا يف كلام نب بعك

 هتيب يف وهو يلو هللا لوسر اههعمس ىتح اههتاوصأ تعفتراف ؛ دجسملا يف هيلع

 كيبل لاق بعك اي ىدانف هترجح فجس فشك ىتح اههيلإ جرخف
 ؛هللا لوسر اي

 لاق . هللا لوسر اي تلعف دق لاق رطشلا يأ هيلإ أاموأو اذه كنيد نم عض لاق

 عاضيتساللاو ةعافشلا نم هانركذ ام ىلع ليلد هيف ثيدحلا اذهو .« هضقاف مق
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 ٠ نم هتيعورشم ىلع لدي ام حلصلا باتك يف قبس دقو .ًاضيأ حلصلا ىلإ داشرالاو
 .ةلدألا مومع يف لخاد يضاقلاو ؛ ةنّسلاو باتكلا

 نيحيحصلا يف ةملس مأ ثيدحلف ؛ خلا طقف و ًارهاظ ذفني همكح نوک امأو

 نأ مكضعب لعلو لإ نومصتخت متنأو رشب انأ امنإ :  :لاق وع ينلا نأ ؛هريغو ٠

 قح نم هل تيضق نمف ؛ . عمسأ ام وحنب يضقأف «ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي
 عاجإلا يعفاشلا ىكح دقو . رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف .هذخأي الف أئيش هيخأ
 للحي احلا مكح نأب لوقلاو ؛ يوونلا لاق . مارحلا للحي ال مالا مكح نأ ىلع
 الف ؛ةلمجلابو . روكذملا عاجإللو حيحصلا ثيدحلا اذه فلاح ًانطابو ًارهاظ
 ؛ مارحلا للحيو ًانطابو ًارهاظ ذفني ماحلا مكح نأ نم ةيفنحلا هيلإ تبهذ امل هجو
 . مدق ماعلا يف هل نم ىلع قفني ال امب ماقملا اذه يف ءاج دقو
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 ةموصخلا باتك

 رارقالاب ماحلا مكحيو «نيميلا ركنملا ىلعو «ةنيبلا يعدملا ىلع

 ركنملا نيميبو «يعدملا نيمبو لجر وأ ؛نيتأرماو لجر وأ ؛ نيلجر ةداهشبو

 يذ الو نئاخلا الو لدعب سيل نم ةداهش لبقي الو ؛هملعبو درلا نيميبو

 ةيرق بحاص ىلع يودب الو فذاقلاو تيبلا لهأل عااقلاو مهتملاو ةوادعلا

 ؛ةمهتلا تفتنا اذإ هلوق وأ هلعف ريرقت ىلع دهشي نم ةداهش زوجتو

 هجو دجوي ملو ناتنيبلا ضراعت اذإو «رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهشو

 هبحاص نيمي الإ هل سيلف ةنيب يعدملل نكي مل |: ي عاملا مق حجرت

 اغلاب ًالقاع ؛ يشب رقأ نمو ؛نيميلا دعب ةنيبلا لبقت الو ؛ًارجاف ناك ولو

 يفكيو ناك ام ًانئاك هب رقأ ام همزل ةداع وأ ًالقع لاحمب الو لزاه ريغ

 . أيس اک اهريغو دودحلا تابجوم نيب قرف ريغ نم ةدحاو ةرم

 يف امك «هنيمت وأ كادهاشو : مهم هلوقلف ؛ ةنيبلا يعدملا ىلع نوك امأ :لوقأ

 نم ىلاعت هللا هجر ماسم جرخأو .سيق نب ثعشألا ثيدح نم نيحيحصلا

 ظ لاق ؛ ال لاق ؟ةنيب كلأ » :يدنكلل لاق لب يبنلا نأ ءرجح نب لئاو ثيدح

 .( هنيب كلف

 يبنلا نأ » نيحيحصلا يف سابع نبا ثيدحلف ؛نيميلا ركنملا لع نوك امأو

 : ظفلب حيحص دانسإب يقهيبلا هجرخأو «« هيلع ىعدملا ىلع.نيميلاب ىضق اب

 نبا ثيدح نم نابح نبا جرخأو . « ركنأ نم ىلع نيميلاو ؛ يعدملا ىلع ةنيبلا

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا جرخأو «هوحن رمع

 الإ نيميلا هجوتت ال اهنأ كلام نع يورو ؛ روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو ؛هوحن

 در وهو لضفلا لهأ هفسلا لهأ لذتبي الثل طالتخا يعدملا نيبو هنيب نم ىلع

 ظ ] . يأرلا ضحمب ةياورلل

 ٠ تادنتسم ىوقأ وهو فالخ كلذ يف سيلف ؛ رارقإلاب احلا مكحي هنوك امأو
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 ؟احلل مكحلا زاوجو هب رقأ امل رقملا موزلو نالطبلا مولعم نكي مل اذإ مكحلا
 ءامدلا هب كفسي لرب يبنلا ناك دقف هيلع ةلدألا داريا ىلإ جاتحي ال هرارقإب
 عقو اك مجرلا وهو رومألا مظعأ يف هب ىفتك ا لب .لاومألا عطقيو دودحلا ميقيو
 اذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو» :ثيدح يف اك وب هللا لوسر دنع رقملا نم

 فخأ وه اف رارقإلاب فيكف يتأيس اك حيحصلا يف وهو « اهمجراف تفرتعا نإف
 . مجرلا نم

 سيلو ميركلا نآرقلا صن وهف .نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب مكحلا امأو
 نم نوضْرَت نم # : ىلاعت لاق امك «نييضرم دوهشلا ناك اذإ فالخ كلذ يف

 .[ 185 :ةرقبلا ] 4 ءادهشلا
 هجر ماسم دنع سابع نبا ثيدحلف ؛يعدلا نيميو_لجر ةداهشن مكحلا 0

 نباو ؛ دمحأ جرخأو ٠ دهاشو -نيميب ىضق ا هللا لوسر نأ» :هريغو هللا

 عم نيميلاب ىضف ل ينلا نأ » : رباج ثيدح نم يقهيبلاو . يذمرتلاو ؛ ةجام

 نم يور دقو . رباج نع .هيبأ نع «دم نب رفعج ثيدح نم وهو .« دهاشلا
 ىضق هيوم يبلا نأ» : هنع هللا يضر يلع نع هيبأ نع دم نب رفعج ثيدح

 ححص دقو «ينطقرادلاو ذمحأ هجرخأ . ( قحلا بحاص نيميو دحاو دهاش ةداهشب

 ٠ نم يذمرتلاو ةجام نباو دواد وبأ جرخأو .ةميزخ نباو ةناوع وبأ رباج ثيدح
 . « دحاولا دهاشلا عم نيميلاب هيوم هللا لوسر ىضق ١ :لاق_ةريره يلأ ثيدح
 - دحأو ,ةجام نبا هجرخأو «ةعرز وبأو متاح وبأ هححصو ؛ تاقث هدانسإ لاجرو

 .لوهجم هنإف قرس نع يوارلا الإ حيحصلا لار اجرو قرم كيد خم
 هك ينعأ . ثيدحلا اذه ىور نم ددع قيقحتلا يف يزوجلا نبا ركذ دقو

 بهذ هيلإو « ًايباحص نيرشع ىلع دازف ةباحصلا متلو ةهاشلاب 2

 يعخنلاو يرهزلاو يلع نب ديز نع ىوريو , مه دعب نمف ةباحصلا نم روهمجلا
 درت بالا ثيداحاو .نيميو دهاشب مكحلا روحي ال هنأ ما ةمربش نباو
 ا

 ,ركنملا ىلع نيميلا نأ نم انمدق الف ؛ ركنملا نيميب مكحلا زوجي هنوك امأو
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 كلأ : يدنكلل لاق هُم يبنلا نأ » رجح نب لئاو ثيدح نم ماسم يف تبث دقو

 ام ىلع يلابي ال رجاف لجرلا هللا لوسر اي لاقف « هنيي كلف ؟لاق ءال :لاق ؟ ةنيب

 ظ كلذ ا م كل يل لاقت هيك قم عروتي سيئر «ةيلغ لح

 ءاوس اهب يضر دق قحلا هيلع نم نآلف ءدرلا نيميب مكحلا زوجي هنوك امأو

 اهلعجي مل نم لدتسا دقو . ل مأ ركنملا نم اهدر دنع يعدملا ىلع بجت اهنا انلق

 ضعب يف اك هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ميم هلوق يف رصح لا موهفمب أ اديك

 كل سيل » : لئاو ثيدح يف هلوقلو «هريغو ماسم دنع سابع نبا ثيدح ظافلأ

 .ركنملا اهذر اذإ يعدملا ىلع بحت ال اهنأ ديفي امنإ اذه نكلو كلذ الإ هنم

 لبقو اهب يضرو ركنملا اهبلط اذإ درلا نيميب مكحلا زاوج مدع ديفي هنأ امأو

 نا ثيدح نم يقهيبلاو ماحلاو ينطقادلا هاور ام امأو . الف فلحف يعدل كلذ

 اخلاص ناكل حص ولف < ءقحلا بلاط ىلع نيميلا در ُب يبنلا نأ ١ :رمع

 يلو ,فورعم ريغ وهو قورسم نب دم هدانسإ يف نكلو «مدقت ام صيصختل

 يف نيميلا در ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو ,لاقم هيفو تارفلا نب قاحسإ هدانسإ

 ؛لامحا هيف نكلو [ ٠١8 :ةدئاملا ] «ٌمِهناَمْيَأ َدْعَب ْناَعَأ دَر نأ ىلاعت هلوق

 ظ . اهوبق مدع نيميلا درب دارملا نوكي نأ نكمي ذإ

 که هيلع یت ان ةياغ نال يدي کا وره اا

 عراشلا هلعج امل كرت لب قحلاب رارقإب سيل اهل هلعف مدعو اهلعفيو اهلبقي مل عرشلا

STلوكنلا دعب همزلي نأ يضاقلا ىلعف < د لدتا  

 يعدملا هاعدا اب رارقالا وأ اهنع لكن يتلا نيميلا امإ ؛نيرمأ ا دحأب نامنلا نع

 ظ . .ّرم ايك هب مكحلل ًاحلاص ناك عقو اأو
 هلا رمأ نیش قو لدم نم كل تألف ىهملعب مكحلا هل زوي هنوك اأو ش

عنملا ىلع لدي ام ةلدألا يف سيلو « اهب مكحلاب
 كادهاش ثيدحو ؛ كلذ نم 

 وأ

 ظ هلم هلوق يف تبث ام ماحلا ملعب مكحلا زاوج ديؤي امو هيف رصح ال هنيمي

 وه لب نايب ماعلا دعب سيلو ؛ ؛رمألا هب نيبتي ام ةنّيبلا نإف ؛ةنيب كلأ : : يعدملل

 نأب نظلا درجم الإ مكحلل تادنتسملا رئاس نم لصحي ال هنإف «نايبلا عاونأ ىلعأ

۳۷۹ 



 اذإو «هتداهش يف قداص دهاشلاو ,هنيمي يف راب فلاحلاو «هرارقإ يف قداص رقملا
 يفو .نيقيلاو ماعلاب مكحلا زوجي ال فيكف «نظلا الإ ديفي ال دنتسمب مكحلا زاج
 الو ,حلصت ال ججحب بهذم لك لهأ جتحا دقو .ةفلتخم بهاذم ةلأسملا هذه
 يبأ ثيدح نم ماحلاو ,يئاسنلاو . دمحأ هجرخأ ام اهبرقأو عازنلا لح ىلع قبطنت

 ةنيبلا مقأ » : يعدملل لاقف ميلو هللا لوسر ىلإ نامصتخي نالجر ءاج :لاق .ةريره

 هدنع هل ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحف فلحا :رخالل لاقف .اهمقي ماف

 الإ هلإ ال صالخإب كل رفغ دق نكلو تلعف دق يلب هللا لوسر لاقف . ءيش
 ةباحصلا لاوقأ امأو .«هقح هيلإ عفدا كدنع وه لب » : احلا ةياور يفو .«هللا

 . عامجإلا ةيجحب لوقي نم دنع كلذ ىلع اوعمجأ اذإ الإ ةجحلا اهب موقت الف

 يود اوًدهْشأو# :ىلاعت هلوقلف لدعب سيل نم ةداهش لبقت ال اهنوك امأو
 :ةرقبلا ] © ءادهّتشلا نم َنْوَضْرَت نم 3 :هلوقو [؟ :قالطلا ] «مكنم لذ
 يف ىكح دقو .ةيآلا [ ١ :تارجحلا ] «أبنب قساَف ْمُكَءاَج نإ 8 :هلوقو 1۲
 . حيرصتلا قساف ةداهش حصت ال هنأ ىلع عامجإلا رحبلا

 نب ورمع ثيدحلف .مهتملاو ةوادعلا يذو نئاخلا ةداهش لبقت ال ابنوك امأو
 هللا لوسر لاق :لاق يقهيبلاو دواد يبأو دمحأ دنع هدج نع هيبأ نع بيعش

 زوجي الو .هيخأ ىلع رهغ يذ الو ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجي ال١ : هلي

 يف دواد يبألو «تيبلا لهأ هيلع قفني يذلا عناقلاو تيبلا لهأل عناقلا ةداهش

 : رمغلاو « يوق هدنسو صيخلتلا يف رجح نبا لاق .«ةيناز الو ناز الو » : ةياور
 ' ّودعلا ةداهش لبقت ال يأ ,دقحلا ةلمهم ءار اهدعب ميلا نوكسو ةمجعملا رسكب
 ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نم يقهيبلاو ,ينطقرادلاو «يذمرتلا جرخأو .ّودعلا ىلع
 الو نينظ الو هيخأل رمغ يذ الو ةنئاخ الو .نئاخ ةداهش زوجت ال» :ظفلب
 يناربطلا جرخأ دقو «فيعض وهو يماشلا دايز نب ديزي هدانسإ يفو .« ةبارق
 نب ىبحي هخيش وأ ىلعألا دبع هدانسإ يفو هوحن رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو

 نب ةحلط ثيدح نم ليسارملا يف دواد وبأ جرخأو .نافيعض امهو يسرافلا ديعس
 مصخ ةداهش زوجت ال اهنأ ًايدانم ثعب لل هللا لوسر نأ » .فوع نب هللادبع

 نك



 :لاق مل هللا لوسر نأ ؛ًالسرم جرعألا قيرط نم يقهيبلا هاورو .« نينظ الو
 احلا هاورو .«ةوادع هنيبو كنيب يذلا ينعي ةنحلاو ةنظلا يذ ةداهش زوجت الو

 هدانسإ يفو : رجح نبا لاق هلثم هعفري ةريره يلأ نع هيبأ نع « ءالعلا ثيدح نم

 دبعلاو عناقلاك هيباحي نمل اروز دهشي هنأ هب نظي نم وه مهتملاب دارملاو .رظن
 .هديسل دبعلا ةداهش لوبق مدع ىلع عاجإلا رحبلا يف ىكح دقو ؛هديسل

 :هلوق دعب © ادبأ ةداهش مهل اولّبقت الو :ىلاعت هلوقلف فذاقلا امأو

 يف لوصألاو ريسفتلا بتك يف فالخلا عقو دقو # تانّصخخملا نوُمْرَي نيذّلاو#

 ظ .ةيالا رخا يف ةروك ذملا ةبوتلا مكح

 ؛ةريره يأ ثيدحلف ؛ةيرق بحاص ىلع يودب ةداهش لبقت ال اهنوك امأو
 .«ةيرق بحاص ىلع يودب ةداهش زوجت ال» :لوقي زب هللا لوسر | عمس هنأ

 مهب جتحا هدانسإ لاو يرذنملا لاق . يقهيبلاو .ةجام نباو «دواد وبأ هجرخأ

 هيف امل يودبلا ةداهش هرك امنإ :ةياهنلا يف لاق .هحيحص يف ىلاعت هللا همحر ماسم

 نوطبضي ال بلاغلا يف مهنألو عرشلا ماكحأب ةلاهجلاو .نيدلا يف ءافجلا نم

 ؛ لبنح نب دمحأ نع هوحن يورو .يباطخلا لاق اذه وحنبو ءاههجو ىلع ةداهشلا

 بهذو ديبع وبأو كلام لاق هبو , دحأ باحصأ نم ةعاج كلذ ىلإ بهذو

 فرعت مل نم ىلع ثيدحلا اذه اولمحو :نالسر نبا لاق .لوبقلا ىلإ رثكألا

 يوق هيجوت اذهو .ىهتنا مهتلادع فرعت ال مهنأ بلاغلاو ءودبلا لهأ نم هتلادع

 ظ . يوس لمخو

 ةمهتلا تفتنا اذإ هلوق وأ هلعف ريرقت ىلع دهشي نم ةداهش زوجت اهنوك امأو

 لوبق ثيدح ًاضيأو .ةلدألا مومع نم هصصخن ىتح كلذ نم عنمي ام دري مل هنألف

 اهربخ ىلع بترو ؛ليق دقو فيك اهربخ دعب هير هلوقو اا ر

 ملو ىفخي ال اک ؛ اهلعف ريرقت ىلع تدهش يهو عاضرلا يف مدقت دقو ؛ مرحتلا

 ةمهت نم لخي مل هلعف وأ هلوق ريرقت ىلع دهش اذإ دهاشلا نأ ىلع الإ عناملا لدتسي

 . ةمهتلا ءافتناب كلذ انديق دقو

 نيحيحصلا يف سنأ ثيدحلف ؛رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهش نوك امأو
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 كرشلا :لاقف رئابكلا نع لثس وأ رئابكلا مب هللا لوسر ركذ » :لاق امهريغو
 روزلا لوق رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ :لاقو « نيدلاولا قوقعو . سفنلا لتقو « هللاب

 لاق :لاق ةركب يلأ ثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا يفو .«روزلا ةداهش لاق وأ

 ٠ :لاق هللا لوسر اي ىلب انلق ءرئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» : يهم هللا لوسر
 روزلا لوقو الأ لاقو سلجف ًائكتم ناكو ؛نيدلاولا قوقعو .هللاب كارشألا

 ش .« تكس هتيل انلق ىتح اهرركي لاز اف روزلا ةداهشو

 ثيدحلف « ىعدملا ممق حيجرت هجو دجوي ملو ناتنيبلا ضراعت اذإ هنوك امأو

 دهع ىلع اريعب ايعدا نيلجر نأ : يقهيبلاو ملاحلاو دواد يبأ دنع ىبسوم يبأ

 اهنيب ل ينلا همسقف «نيدهاشب امههنم دحاو لك ثعبف : ُهَُْع هللا لوسر

 هجرخأو «هححصو ةريره يأ ثيدح نم نابح نبا هوحن جرخأ دقو .«نيفصن
 .ةرمس نب رباج نع يناربطلا هلصوو «ةفرط نب ممت ثيدح نم ةبيش يأ نبا

 «دمحأ جرخأف «« ةنيب نيمصخلل نكي مل اذإ ىعدملا همسق ميو هنع تبث دقو
 ىلإ امصتخا نيلجر نأ : ىموم يأ ثيدح نم يئاسنلاو « ةجام نباو «دواد واو

 تتبثو .«نيفصن اهنيب اهلعجف ةنّيب اهنم دحاول سيل ةباد يف يوب هللا لوسر
 اهركذ ةدايزب ال وأ ءروكذملا ىسوم يأ ثيدح يف ميلي هنع ىعدملا ةمسق

 الف «نيدهاش اهنم لك ماقأف «لجر دنع اهادجو ةباد ايعدا » :لاقف يئاسنلا

 .«اهيلإ تعفدو ثلاثلا دي نم تعزن نيدهاش اههنم دحاو لك ماقأ

 ناك ولو هبحاص نيمي الإ هل“ سيلف ةنّيب يعدملل نكي مل اذإ هنوك امأو
 نينو: لينا ناك لاق باهر غر نجی فلا ف سف نب تعش اتد ارج
 .هنيمي وأ كادهاش » :لاقف يلب هللا لوسر ىلإ انمصتخاف رئب يف ةموصخ لجر

 A N EN :لاقف ؛ يلابي الو فلحي ًاذإ ءذإ تلقف

 ٠ نيم كلف :لاق ٠ ل : لاق ؟ةنيب كلأ دهم ی ا

 : يش نم عروتي سيلو «فلح ام ىلغ يلبي ال رجناف لجرلا هللا لوسر اب ؛لاقف

 .«كلذ الإ هنم كل سيل : :لاقف
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 وا كادهاش » : يلوي هلوق هديفي الف نيميلا دعب ةنيبلا لبقت ال اهنوك امأو

 لبقي الو حيحص مكحلل دنتسم يهف يعدملا نم بلطت تناك اذإ نيميلاف « هني

 ا ودا

 .فورعم فالخلاو ماعلا لهأ ضعب , اذه ىلإ بهذ دقو « نظلاب نظلا ضقني

 القاع رقملا نوكب هدييقت امأو .مدقت الف ؛همزل ءيشب رقأ نم نوك امأو

 . (هرارقإل مكح الف نيفلكمب اسيل يبصلاو نونجملا نألف ءًانلاب

 يذلا رارقإلا وه سيل لزاحلا رارقإ نوكيف ؛لزاه ريغ هنوكب هدييقت امأو

 الو ورام هبذك نأل ةداعلا وأ لقعلا هليحي امب ّنقأ اذإ اذكهو هب هذخأ زوجي

 ( . بذكلاب مكحلا زوجي

 ءيشلاب رقملا نوكلف ؛ اهريغو دودحلا يف ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي هنوك امأو

 ليلد هيلع تبثي مل هنأ يتأيس دودحلا يف راركتلا رابتعاو هرارقإ همزل دق هسفن ىلع

 . هيلإ ريصملا بجوي
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 دودحلا باتک

 ينازلا دح باب

 ناك نإو «ًاماع برغي دلجلا دعبو ,ةدلج ةئام دلج ًارح اركب ناك نإ

 درو امو ةرم هرارقإ يفكيو تومي ىتح مجر مث ركبلا دلج اك دلج بي
 دب الف ةداهشلا امأو ,تابئتسالا دصقلف دصقلف نايعألا عئاقو يف راركتلا نم
 يف جرفلا ج .الياب حيرصتلاو ةداهشلاو رارقإلا نمضتي نأ دب الو ةعبرأ نم
 ةأرملا نوكبو .رارقإلا نع عوجرلابو ةلمتحملا تاهبشلاب طقسيو جرفلا

 يف ةعافشلا مرحتو .ًانينع وأ ًابوبجم لجرلا نوكبو «ءاقتر وأ ءارذع
 عضرتو عضت ىتح ىلبحلا مجرت الو ءردصلا ىلإ موجرملل رفحيو ,دودحلا
 .هوحنو لاكثعب ضرملا لاح دلجلا زوجيو .هعضري نم دجوي مل نإ اهدلو
 ءًاراتخم ناك اذإ هب لوعفملا كلذكو اركب ناك ولو لتق رك ذب طال نمو
 وأ هديس هدجيو ءرحلا دلج فصن كرلمملا دلجيو ةميهب حكن نم رزعيو
 . مامإلا

 يفارلاو ٌةَيناَرلا# : ىلاعت هلوقلف «ةدلج ةئام رحلا ركبلا ينازلا دلج امأ : :لوقأ
 بابلا اذه يف ثيداحألاو [ ۲ : رونلا ] 9 دْلَج ةّنام اًمهنم دحاو لک اودلجاف

 ظ ظ 0 .ةريثك
 يف اهنع هللا يضر دلاخ نب ديزو TT ثيدحلف ؛ بيرغتلا امأو

 اي لاقف يلب هللا لوسر ىتأ بارعألا نم ًالجر نأ» « اهريغو نيحيحصلا
 هقفأ وهو رخآلا مصخلا لاقو « هللا باتكب يل تيضق الإ هللا كدشنأ : هللا لوسر

 نإ :لاق « لق : لب هللا لوسر لاقف . يل نذئاو هللا باتكب اننيب ضقاف معن هنم
 «مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ ينإو ؛هتأرماب انزف اذه ىلع ًافيسع ناك ينبا
 ةئام دلج ينبا ىلع نأ ينوربخأف ماعلا لهأ تلأسف «ةديلوو ةاش ةثامب هنم تيدتفاف
 . يسفن يذلاو : : للم هللا لوسر لاقف «مجرلا اذه ةأرما ىلع نأو « ماع بيرغتو

 ةئام دلج كنبا ىلعو كيلع در منغلاو ةديلولا هللا باتكب اكنيب نيضقأل هديب
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 تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلإ  ماسأ نم لجرل - سينأ اي دغاو ماع بيرغتو

 لاق .«تمجرف يوب هللا لوسر اهب رمأف تفرتعاف اهيلإ ادغف :لاق ءاهمجراف .

 ل نأ » ةريره نا تد نما هرز يراخبلا يفو .ريجألا كسعلا : كلام

 همحر ماسم جرخأو . ( هيلع دحلا ةماقإو ماع يفنب نصحي ملو ىنز نميف ىضق ميلي

 : للو هللا لوسر لاق ؛لاق هنع هللا يضر تماصلا ¿ نب ةدابع ثيدح نم“ىلاعت هللا

 بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا اليبس نمل هللا لعج دق ينع اوذخ «ينع اوذخ »

 مل يذلا ينازلا بيرغت ىلإ بهذ دقو .«مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو « ةنس 0

 يفن ىلع قافتالا عاجإلا باتك يف رصن نب دمحم ىعدا ىتح ,روهمجلا نصحي
 ءافلخلا بيرغتلاب لمع هنأ رذنملا نبا ىكح دقو . نييفوكلا نع الإ ركبلا يفازلا

 ةجحب بيرغتلاب لقي ل نم تاب مو ًاعامجإ ناكف «دحأ هركني مو «نودشارلا

 مزلتسي ال كلذو ثيداحألا ضعب يف هركذ مدع هب اا ةناغو ةر

 كلام لاقف ؟ال مأةأرملا برغت له . .بيرغتلا تبثأ نم فلتخاف .مدعلا

 .قرفلا مدع ةلدألا رهاظو «ةروع اهنأل ةأرملا ىلع بيرغت ال : يعازوألاو

 همجرو «زعامل يوب هجرك اهريغو ةلدألا نم مدقت ابف بيثلا دلج امأو

 .  .حيحصلا يف لكلاو ةيدماغلل هجرو ؛ةيدوهيلاو يدوهيلل لب

 يف تباثلا وه هرارقإب رقملا ذخأ نأ ماعاف «ةرم رارقإ يفكي هنوك امأو

 هيلع ليلدلا ناك ةعيرشلا دارفأ نم درف يف رارقإلا راركت بجوأ نمف « ةعيرشلا

 نم زعام نم عقو ام درجم الإ رارقإلا عيب رت بجوأ نم ديب انهه ليلد الو

 زركي نأب هريغ رمأ وأ هرمأ هنأ ا يلا نع تش مو ءرارقإلا راركت

 اغإو .تارم عبرأ ناك اذإ الإ حصي ال انزلا رارقإ نأ لوب هنع تبث الو «رارقالا

 هل لاق اذهو «هرمأ يف تبثتلا دصقل لوألا رارقإلا دعب دحلا زعام ىلع مقي إل

 ىفتكا دقو .هلقع نع زعام موقل لاؤسلا قم هنم هنم عقوو ؟نونج كبأ : يل

 : ميل هلوق نم [مهريغو نيحيحصلا يف تبث امك .ةدحاو ةرم رارقإلاب : و |

 مجر هنأ قلم هنع تبثو . « اهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو

 اكو ؛هريغو يلاعت هللا همحر ماسم حيحص يف امك ةدحاو ةرم الإ رقت مو ةيدماغلا
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 يبنلا نأ » : :هيبأ نع جالجللا نب دلاخ ثيدح نم يئاسنلاو «دواد وبأ هج رخأ

 ةأرملا تعدا يذلا لجرلا ثيدح كلذ نمو .«ةدحاو ةرم رقأ الجر مجر يم

 هنأ ةياور يفو .همجرف لعافلا هنأ فرتعاف رخآ ماق مث ,همجرب رمأف اهيلع عقو هنأ

  يدوهيلا مجر كلذ نمو .يذمرتلاو يئاسنلا ننس يف ثيدحلاو . هنع افع

 اطرش تارم عبرأ رارقإلا ناك ولف ءرارقإلا رک اهنأ لقني مل هنإف , ةيدوهبلاو

 يتلا ثيداحألا لمحتف ٠ اياضق ةدع يف ةفلاخملا يلب هنم عقو امل ينازلا دح يف

 يف ًاسبتلم هرمأ ناك نم ىلع ةرم رارقإلا رودص دعب دحلا ةماقإ نع يخارتلا اهيف
 دعب دحلا ةماقإ ثيداحأو . كلذ وحنو ركسلاو وحصلاو «همدعو لقعلا توي

 .هوحنو لقعلا ةحصب ًافورعم ناك نم ىلع ؛ةرم رارقإلا

 اهنوكل دودحلا يف طايتحالا ديزل كلذف ؛ةعبرأ دوهشلا نوك رابتعا امأو
 ال هسفن ىلع لجرلا رارقإ نإف .رارقإلا دعب طايتحالل هجو الو ةهبشلاب طقست

 ام ىلإ بهذ دقو . حضاو رمأ اذهو . هلع دوهشلا ةداهش فالخب ةبير هدعب ىقبي

 نع رحبلا بحاص هاكحو «مهدعب نمف ةباحصلا نم معلا لهأ نم ةعاج انركذ

 .روث يبأو . دامحو كلامو , يرصبلا نسحلاو « امهنع هللا يضر رمعو « ركب يآ

 .رارقإلا يف عيبرتلا ىلإ روهمجلا بهذو يعفاشلاو لاو

 هيلع لد دقو . اف الخ كلذ ف ملعأ الف «ةعبرأ دوهشلا نوک رابتعا امأو

 . ةئسلاو باتكلا

 ؛ جرفلا يف جرفلا جاليإب ةداهشلاو ال للا دب ال هنوك امأو.

 .هللا لوسر اي ال :لاقف .ترظن وأ تزمغ وأ تلبق كلعل » : زعامل يلوي هلوقلف
 ٠ يراخبلا هجرخأ «هجرب رمأ كلذ دنعف .«معن :لاق .ينكي ال اهتكنفأ :لاق
 نم ينطقرادلاو « يئاسنلاو « دواد وبأ جرخأو .سابع نبا ثيدح نم هريغو

 هنأ هسفن ىلع دهشف لب هللا لوسر ىلإ يملسألا ءاج » :لاق ةريره يبأ ثيدح
 ةسماخلا يف هيلع لبقأف ,هنع ضرعي كلذ لك تارم عبرأ ًامارح ةأرما باصأ
 ؟رثبلا يف أشرلاو ةلحكملا يف دورملا بيغي اك :لاق .معن :لاق ؟اهتكنأ :لاقف

 نيل



 لهأ يف هثيدح : يراخبلا لاق . صاهصملا نبا هدانسإ يفو .ثيدحلا « معن :لاق

 ان دقو ؛ دحاولا اذهب الإ فرعي سيل زاجحلا

 .ةفورعم ةصقلاو اذه وحنب ةريغملا دوهش لاصفتسا

 هللا لوسز لاق“ :لاق ةريره يأ ثيدحلف «تاهبشلاب طقسي دحلا نوك امأو

 اولخف جرخم هل ناك نإف .متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوأردا » :

 هجرخأ «« ةبوقعلا يف ء ءىطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ءىطخي نإ مامالا نإف . هليبس

 .ةشئاع نع «ةورع نع < ‹يرهزلا ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا هاور دقو . يذمرتلا

 ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نبا جرخأو ٠ :تفقولاب تدا لعأ دقو

 يضر يلع ثيدح نم يور دقو . .(اعفدم ال متدجو ام دودحلا اوعفدا » : ظفلب

 دوعسم نباو رمع نع هوحن يورو .« تاهشلاب دودحلا اوأرداو : ًاعوف رم هنع هللا

 ديؤي اممو . .هيوقيو اضعب هضعب دضعي ام تاياورلا نم بابلا يفو . حيحص دانسإب

 ينالجعلا ةأرما ينعي «اهتمجرل ةئيب ريغب آ ادحأ اجار تنك ولو : هيوم هلوق كلذ

 . سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف امك

 دمحأ دنع ةريره يلأ ثيدحلف ؛رارفإلا نع عوجرلاب قحلا طقسي هنوك اأو

 يحل هعم جرب رم ىتح دتشي رف ةراجحلا سم دجو ال ًازعام نأو يذمرتلاو

 :لاقف 0 هللا لوسرل كلذ اوركذف «تام ىتح سانلا هبرضو هب هبرضف لج

 نع « هجو ريغ نم يور دقو .نسح ثيدح هنا : يذمرتلا لاق .«هومتكرت اله

 رياج ثيدح نم يئاسنلاو دواد ثا جرخأو . تاقث هدانسإ لاجرو ةريره يأ

 1 هلا او لا نور ف عرف اعلا جو ا : دازو هوحن

 ماف يلتاق ريغ ا هللا لوسر نأ ينوربخأو يسفن نم ينورغو ينولتق يموف ناف

 الهف :لاق هانربخأو ميلو هللا لوسر ىلإ انعجر الف «مانلتق ىتح هنع عزنن

 اذه نم ًافرط هللا اهر ماسمو يراخبلا جرخأ دقو .(هب يلومتئجو هومتك رت

 ,ةيفنحلاو «ةيعفاشلاو , دمحأ كلذ ىلإ بهذ دقو «تایاور باللا يفو .ثيدحلا 0

 وبأو «يتبلاو « ىليل يلأ نبا بهذ دقو .هل هلوق يف كلام نع يورم وهو ةرتعلاو

 .رارقإالا نع عوجرلا هنم لبقي ال هنأ يعفاشلل لوقو «كلام نع ةياورو .روث
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 ًانينع وأ ًابوبجم لجرلا نوكب وأ «ءارذع وأ ءاقتر ةأرملا نوكب هطوقس امأو
 كلذ بذك ماع دق هنأل رارقالا وأ ةداهشلا هب لطبتف آدوجوم عناملا نوكلف
 ؛ ةيطبقلا ةيرام ىلع لخدي ناك لجر لتقل ًايلع ثعب لوب هنأ يور دقو . ًاعطق
 ًابوبجم هآرف هلتقيل ءاملا نم هجرخأف هديب ذخأف ءام يف لستغي هدجوف بهذف

 . اهانعم اذهو ةروهشم ةصقلاو .« كلذب هربخأو م ينلا ىلإ عجرو هكرتف
 مكاحلاو «دواد وبأو .دمحأ هجرخأ الف , دودحلا يف ةعافشلا مرحت اهنوك امأو

 نود هتعافش تلاح نم » :لاق يلع يبنلا نع ءرمع نبا ثيدح نم هححصو
 ؛ ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يفو . «هرمأ يف هللا داضم وهف هللا دودح نم ّدح

 ينلا لاقف «ديز نب ا اهيف عفش امل تقرس يتلا ةيموزخملا ةأرملا ةصق يف

 نم دح يف عفشت كارأ الو : ظفل يفو . ( هللا دودح نم ّدح يف عفشتأ » : هيل
 نأ دوراجلا نباو .ماحلا هححصو .نئسلا لهأو .دمحأ جرخأو .« هللا دودح

Eلبق ناك اله : را سويا سال  
 . ثيداحأ بابلا يفو .«هب ينيتأت نأ

 ةيدماغلل رفحي نأ رمأ» لل هنوكلف ردصلا ىلإ موجرملل رفحي هنوك امأو
 ةديرب نب هللادبع ثيدح نم هريغو هللا همحر ماسم حيحص يف وهو .« اهردص ىلإ

 نب هللادبع ثيدح يف اک «مجرف هب رمأ مث ةرفح زعامل رفح هنأ  هريغو ماسم ينو
 ىلإ اهيف لعجف ةرفح هل رفحف » :دازو دمحأ اهجرخأو .زعام ةصق يف ةديرب
 نع جالجللا نب ؛ دلاخ ثيدح نم يئاسنلاو  دواد وبأو , دمحأ جرخأو ««هردص
 معن لاق ؟ تنصحأو : : لل هللا لوسر هل لاقف ٠ انزلاب لجر فرتعا هنأ ؛هيبأ
 دقو . ( أده ىتح ةراجحلاب هانيمرو اننكمأ ىتح هل انرفحف انبهذف همجرب رمأف

 نأ ل هللا لوسر انرمأ امو : لاق دعم نأ تد نيد رغول ف ا

 .«هانقثوأ الو هل انرفح ام هللاوف « عيقبلا ىلإ هب انجرخ كلام نب زعام مجرن
 ا وای ی ی تيدج ل واوا ديؤيو

 ظ . رفحلا ةيعورشم ياني
 .هعضري نم دجوي مل نإ اهدلو عضرتو عضت ىتح ىلبحلا مجرت ال اهنوك امأو
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 هزم ينلا نأ » :هريغو هللا همحر ماسم دنع هيبأ نع ةديرب نب ناملس ثيدحلف

 كحيو :لاقف ينرهط :هللا لوسر اي تلاقف ءدزألا نم دماغ نم ةأرما هتءاج
 تددر اک ندرت نأ ديرت كارأ :تلاقف .هيلإ يلوتو هللا يرفغتساف يعج را

 : تلاق ؟تنأ : لاق . انزلا نم ىلبح يفإ :تلاق .كاذ امو :لاق كلام نب زعام

 ىتح راصنألا نم لجر اهلفكف ؛لاق .كنطب يف ام يعضت ىتح :اهل لاقف .معن

 ال نذإ :لاقف .ةيدماغلا تعضو دق :لاقف ميلر يلا ىتأف ؛لاق «تعضو

  لاقف راصنألا نم لجر ماقف «هعضري نم هل سيل ًاريغص اهدلو عدنو اهمجرن

 ثيدح نم هريغو هللا هجر ماسم جرخأ . ( اهمجرف ؛لاق هللا لوسر اي هعاضر ِيلِإ

 ؛ انزلا نم ىلبح يهو وب ينلا تتأ ةنيهج نم ةأرما نأ ١ :نيصح نب نارمع

 لاقف ءاهّيلو و هللا يبن اعدف .َّلع همقأف ًادح تبصأ هللا لوسر اي تلاقف

 اهيلع تدشف هيَ هللا لوسر اهب رمأف ؛لعفف ينتأف تعضو اذإف اهيلإ نسحأ

 يبأ ثيدح نم ةصقلا هذه تيور دقو .ثيدحلا « تمجرف ام رمأ مث ابات

 ا ا و ا ا ا یا

 اهضعب يفف تاياورلا تفلتخا دقو .ىلاعت هللا هجر ماسم دنع مهثيداحأو «مهنع

 ماطفلا ىلإ اهجر رخأ يوب ينلا نأ » اهضعب يفو «ةديرب ثيدح يف مدقت ام

  .تاعومجم اهنيب عج دقو .«تمجرف كلذ دعب تءاجف

 نب ةمامأ يلأ ثيدحلف «هوحنو لاكثعب ولو ضرملا لاح دلجلا زوجي هنوك امأو

 جدخ فيعض لجيور انتايبأ نيب ناك » :لاق ةدابع نب دعس نب ديعس نع « لهس

 نب دعس كلذ ركذف اهب ثبخي مهئامإ نم ةمأ ىلع وهو الإ يحلا عري ملف
 اي لاقف .هّدح هوبرضا : :لاقف « لسم لجرلا كلذ ناكو هيَ هللا لوسرل ةدابع |

 ًالاكثع هل اوذخ : لاقف «هانلتق ةئم هانبرض ول بسحت امم فعضأ هنإ : هللا لوسر

 نباو دم هاور . ( اولعفف لاق ةدحاو ةبرض هب هوبرضا مث خارمش ةكام همف

 لهس نع « ملاس ينأ نع حيلف نع ينطقرادلا هاورو «يقهيبلاو «يعفاشلاو , ةجام

 وب هاورو ؛يردخلا ديعس يلأ نع ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو ؛ دعس نبا

 نب ةمامأ يبأ ثيدح نم يئاسنلا هجرخأو « راصنألا نم لجر ثيدح نم دواد
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 ىلاعت هللا همحر ماسم جرخا دقو . نسح ثيدحلا دانسإو « هيبأ نع فينح نب لهس
 تنز لزب هللا لوسرل ةمأ نإ : :لاق هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم هريغو
 نأ اهدلجأ نإ تيشخف سافنب دهع ةثيدح يه اذإف اهتيتأف اهدلجأ نأ ينرمأف
 عمج دقو .« لئامت ىتح اهكرتا تنسحأ : :لاقف ٠ هِي ينلل كلذ تركذف ءاهلتقأ
 اک لهمأ وكرم ةف ره ناک اذإ ضيرملا نأب لوألا ثيدحلاو ثيدحلا اذه نيب

 يف ىكح دقو .لوألا ثيدحلا يف اك دلج ًاسويأم ناك نإو .رخآلا ثيدحلا يف
 ءوجرملا ضرملاو دربلاو رحلا ةدش لوزت ىتح ركبلا لهمت هنأ ىلع عامجإلا رحبلا
 نإ لوكثعب برضي هنإ : يعفاشلا باحصأو ؛يداحلا لاقف .ًاسويأم ناك نإف
 .ًاسويأم ناك نإو هضرم يف دحي ال رصانلاو هللاب ديؤملا لاقو . هلمتحا

 ناك اذإ هب لوعفملا اذكو ًاركب ناك ولو لتقي ركذب طال نم نوک امأو
 .يذمرتلاو «ةجام نباو «دواد يلأو ءدمجحأ دنع سابع نبا ثيدحلف ؛ًاراتخم

 موق لمع لمعي هومتثدجو نم » : للو هللا لوسر لاق :لاق يقهيبلاو .مماحلاو
 هيف نأ الإ نوقوثوم هلاجر : رجح نبا لاق .«هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول
 نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدح نم جاحلاو « ةجام نبا جرخأو . ًافالتخا
 هدانسإو .«انصخي مل وأ انصحأ هب لوعفملاو لعافلا اولتقا» :لاق لو يبلا
 يف مجر هنأ : ل هللا لوسر نع تبثي مل هماكحأ يف عالطلا نبا لاق . . فيعض
 هاور « هب لوعفملاو لعافلا اولتقا ١» :لاق هنأ هنع تىثو هيف مكح هنأ الو طاوللا

 مجر هنا يلع نع يقهيبلا جرخأو .ىهتنا ةريره وبأو سابع نبا هنع
 .نصحم ريغ وأ ناك ًانصحم يطوللا مجرب ذخأن اذهبو : يعفاشلا لاق ؛ ايطول

Oحكني لجر قح يف سانلا عمج هنأ : يا  
 مهدشأ نم ناكف كلذ نع يلب هللا لوسر ب باحصأ لأسف ءاسنلا حكنت اک
 ةمأ الإ ممألا نم ةمأ هب صعت مل بنذ اذه لاق « «بلاط يبأ نب ىلع ًالوق ذئموي

 هللا لوسر باحصأ عمتجاف «هقرحن نأ ىرن «متملع دق ام اهب هللا عنص ةدحاو

 .« رانلاب هقرحي نأ ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب وبأ بتكف ءرانلاب هقرحي نأ هيَ

 ركبلا يف » :سابع نبا نع .دهاجمو .ريبج نب ديعس نع دواد وبأ جرخأو
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 نع لئس هنأ ًاضيأ سابع نبا نع يقهيبلا جرخأو . جر ةيطوللا ىلع دجوي

 .ةراجحلا عبتي مث ًاسكنم هب ىمريف ةيرقلا يف ءانب ىلعأ رظني : لاقف «يطوللا ّدح

م هنأو هميرحت ىلع مهقافتا دعب طاوللا ةبوقع يف ماعلا لهأ فلتخا دقو
 ؛ رئابكلا ن

 العاف ناك ءاوس أركب ناك ولو لتقلا هّدح نأ ىلإ ةباحصلا نم نم مدقت نم بهذف.

 ىكح دقو .ميهاربإ نب مساقلاو ‹ رصانلاو « يعفاشلا بهذ هيلإو هب ًالوعفم وأ

 يبعشلا نع يوغبلا ىكحو .لتقلا ىلع ةباحصلا عامجإ ماوألا ءافش بحاص

 ىكحو . .نصحم ريغ وأ ناك انصح مجري هنأ قاحسإر دمحأو كلامو يرهزلاو

 ناك ول: لاق هنأ يعخنلا نع يورو «قاحسإو دمحأ كلام نع كلذ يذمرتلا

 « رانلاب ةيطوللا قرح : يرذنملا لاق « « يطوللا مجرل نين .. ٠ ينازلا مجري نأ مقتسي

 بهذو كلما دبع نب ماشهو ءريبزلا نب هللادبعو « يلعو ءركب وبأ
 نم ادع نم

 لعافلا دح نأ رهظألا يف : : يعفاشلا لاقو . ينازلا دح يطوللا دح نأ ىلإ مدقت

 دلجلا هب لوعفملا دحو ؛بترغو دلج الإو مجر ًانصخم ناك نإ انزلا دح

 وبأ لاقو .هب لوعفملاو لعافلا لتقي لوق يفو «لعافلاك لوق ينو ؛بيرغتلاو
 .مجري الو دلجي الو طاوللاب رزعي : : ةفينح

 نأ ؛ سابع نبا نع يورملا ثيدحلا نوكلف ةميهب حكن نم رزعي هنوك امأو

 .دمحأ هجرخأ .« ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةمسبب ىلع عقو نم » :لاق ا ينلا

 نم دواد وبأو «يذمرتلا ىور دقف «ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو «دواد وبأو

 : لاقو .« هيلع ّدح الف ةميهب ىتأ نم » :لاق هنأ سابع نبا نع نيزر يأ ثیدح

 ىلعي وبأ ىورو . ماعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو لوألا ثيدحلا نم حصأ هنإ»

 هدانسإ يف نكلو لتقلا يف سابع نبا ثيدح وحن ةريره يبأ ثيدح نم ىلصوملا

 عقو دقو «هونقل اوناك مهنأ ركذو «هنع عجر هنإ :يدع نبا لاق . رافغلا دبع

 فاالخلا عقوو رحبلا تعا كلذ ىكح امك .ةميهبلا نايتإ مرح ىلع عامجإلا

 لقوا سيل د! طقف رزعي ؛ليقو ؛ينازلا دحك دحي :ليقف ؛ملعلا لهأ نيب

 ةبوقعلا قحتساف هيلع ًاعمج امرخخ لف هلا .نيزعتلا نم ارتد اه جزر لتقل

 .هب لعفي ام لقأ اذهو « ريزعتلاب
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 ام فن َنهِيْلَعَف $ : ىلاعت هلوقلف . رحلا دلج فصن كولمملا دلجي هنوك امأو
 ةمألا نيب قرفلاب لئاق الو [ ٠۵ : ءاسنلا] «باَذَعلا نم تاَنصْحُمْلا ىَلَع
 ان دخا ناه ا دقو رجلا ام قلد: كح ا لا
 اهدلجأل تنز ءادوس ةمأ ىلإ يلب هللا لوسر ينلسرأ» :لاق يلع ثيدح نم
 اهسافن نم تلاعت اذإ :لاقف ماو هللا لوسر تبغا اهمد يف اهتدجوف ا
 E اك لاعب هللا هروب كس 2 ؤ وهو .(نيسمح اهدلجاف

 ينرمأ :لاق يموزخملا شايع نب هللادبع نع أطوملا يف كلام جرخأو .نيسمخلا
 نسخ ,ةرامالا دئالو نم دئالو اندلجف شيرق نم ةيتف يف باطخلا نب رمع
 ًاكسمت جوزتي ىتح كولم ىلع ّدح ال هنأ ىلإ سابع نبا بهذو . . انزلا يف نيسمخ
 دارملا نأب بنيجأو .ةيآلا [ ٠٠۵ :ءاسنلا ] 4ّنِصْحُأ اًذِإف# :ىلاعت هلوقب
 . مالسإلا انه ناصحالاب

 ءدحلا قلطم يف ةدراولا ةلدألا مومعلف ؛ مامإلا وأ هدّيس دبعلا دحي هنوك امأو
 تنز اذإ » :لاق ميلو ينلا نع ؛ نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدحلف هديس امأو
 اهدلجيلف تنز نإ مث ءاهيلع برثي الو دحلا اهدلجيلف اهانز نّيبتف كدحأ ةمأ
 ىلإ بهذ دقو . رمش نم لب ولو اهعييلف ثلاثلا تنز نإ م اهلغ براي الو
 دح نأ ىلإ ةرتعلا تبهذو «يعفاشلاو فلسلا نم ةعامج هک ولم دلج ةسلا نا

 . ديسلا ىلإ ناك آلإو مامإ م م ناك نإ مامإلا ىلإ كيلاملا
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 باب ش

 هفك تعطق ًادعاصف رانيد عبر زرح نم ًاراتخم ًافلكم قرس نم

 نيقلت بدنيو «نيلدع ةداهش وأ ةدحاو ةرم رارقالا يفكيو ‹ىنميلا

 وفعب طقسيو ؛قراسلا قنع يف ديلا قلعتو عطقلا عضوم مسحيو طقسملا

 رمث يف عطق الو بجو دقف هدعب ال ناطلسلا ىلإ غولبلا لبق هيلغ قورسملا

 ام نمث هيلع ناك ًآلإو ةنبخ ذختي مو لكأ اذإ ¿ نيرجلا هوؤي مل ام رثك الو

 دقو ‹عطق سلتخملاو بهتنملاو نئاخلا ىلع سيلو لاكن برضو نيترم هلج

 ۰ . ةيراعلا دحج يف عطقلا تبث ر

يلكتلا طارتشا امأ :لوقأ
 e ف

 [ ۳۸ :ةدئاملا ] ( ةَقِراّسلاو قراّسملاو» : ىلاعت هلوقلف ؛قراسلا عطق امأو

 ظ .ةيآلا

 ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امب كلذ ىلع لدتسا دقف دقف زرحلا رابتعا امأو

 هلأس ا هنا لرو ود :لاق هدج نع هيبأ نع وبیعش نب ورمع

 امو لاكن برضو نيترم اهنمث اهيف لاق ؛ اهعتارم نم ذخؤت يتلا ةسيرحلا نع لجر

 لوسر اي لاق .نجملا نمث كلذ نم ذخؤي ام غلب اذإ عطقلا هيفف هنطع نم ذخأ

 سيلف ةنبخ ذختي مو همفب ذخأ نم : :لاق .اهماكأ يف اهنم ذخأ امو راثلاف هللا

 هنارجأ نم ذخأ امو «لاکن برضو نيترم هنمث هيلعف لمتحا نمو 0

 .دجأ ًاضيأ هجرخأ دقو ؛«نجملا نمت كلذ نم ذخؤي ام غلب اذإ عطقلا هيفف

 اهيلعو ىعرت يتلا : ةسيرحلاو . يذمرتلا هنسحو هححصو «ماحلاو . يئاسنلاو
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 ءننسلا لهأو .دمحأ دنع «رثك الو رمث ين عطق ال» :ثيدح دكر ميا
 بهذ دقو ,.جيدخ نب عفار ثيدح نم يقهيبلاو «نابح نبا هححصو .ماجلاو
 لها نم ةفئاطو «ةيرهاظلاو «قاحسإو < دمحأ بهذو ؛ رثكألا زرحلا رابتعا ىلإ
 ماقم مهمايق ناك نإو ءرابتعالا مدع ىلع اولدتساو «هرابتعا مدع ىلإ ثيدحلا
 يف كلامو «يئاسنلاو «ةجام نباو ءدواد وبأو «دحأ هجرخأ امب مهيفكي عنملا
 تنك » :لاق ةيمأ نب ناوفص ثيدح نم هححصو ؟احلاو «يعفاشلاو ءأطوملا
 هللا لوسر ىلإ هانعفرف قراسلا انذخأف تقرسف يل ةصيخ ىلع دجسملا يف ائن

 اهبهأ انأ ؟ ًاهرد نيثالث نمت ةصيخ يفأ :هللا لوسر اي تلقف ؛ هعطقب رمأف هيل
 نم يئاسنلاو «دواد وبأو دمحأ جرخأو «؟هب ينيتأت نأ لبق ناك الهف :لاق .هل
 ةفص نم ًاسنرب قرس قراس دي عطق لل هللا لوسر نأ » رمع نبا ثيدح
 هون ىور دقو «هانعم ىلاعت هللا هجر ماسم جرخأ دقو . « مهارد ةثالث هنمث ءاسنلا

 هدانسإ فعضو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ناوفص ثيدح
 نأب زرحلا رابتعا مدع ىلع ثيداحألا هذهب لالدتسالا نع باجيو , رجح نبا
 هنييبت عقو امم معأ زرحلا نوكيف «هبحاص ىلعناك ولو اهيلإ لخد أمل زرح دجاسملا
 ةيراعلا دحاج عطق ثيدح زرحلا ربتعا نم ىلع لكشي هنكلو .هقفلا بتك يف

 رابتعا يف درو ام ضراعي الف هيف درو امب ًاصاخ كلذ نوكي نأ نكميو . يتأيس

 ٠ .هريغ يف زرحلا

  اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحلف ًادعاصف رانید عبر عطقلا باصن نوک امأو
 عبر يف قراسلا دي عطقي ملي هللا لوسر ناک ٠ : :تلاق امههريغو نيحيحصلا يف
 عطقت الد : لاق يلوم ينلا نأ ؛هريغو هللا همحر ماسمل ةياور يفو . .« ًادعاصف رانيد
 رانيد عبر يف اوعطقا» : : دمحأل ظفل يفو ؛« ًادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي

 .مهارد ةثالث ذئموي رانيدلا عبر ناكو . ؛«كلذ نم ىندأ وه ايف اوعطقت الو
 عطقت ال ر : للو هللا لوسر لاق ؛ يئاسنلل ةياور ينو . ًاهرد رشع ينثا رانيدلاو

 .(رانيد عبر : تلاق ؟ نجملا نمت ام ةشئاعل ليق ؛ ؛ نجملا نمت نود امف قراسلا دي

 هنم نحب يف لوب ينلا عطق ١ :لاق رمع نبا ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يفو
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 م دقت اك رانيدلا عبر فرص يه مهاردلا ةثالثلا نأ تفرع دقو . ار

 نأ كلذو «مهارد ةثالث ةياورل قفاوم رانيدلا عبرو يعفاشلا لاق , دمحأ ةياور يف

 يف امل قفاوم وهو « رانيدب اهرد رشع انثا لوب هلل لور ده لغ ت رضا

 دقو . مهرد فلأ رشع ينئاب ةضفلا نمو « رانيد فلأب بهذلا نم تايدلا ريدقت

 فلسلا نم روهمجلا مهارد ةثالث وأ رانيد عبر عطقلا باصن نوك ىلإ بهذ

 يف اهتحضوأ دق ًابهذم رشع انثا ةلأسملا يفو .ةعبرألا ءافلخلا مهنمو فلخلاو

 : لاق (هريغو نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدح نم يور ام امأو كلا ع

 لبحلا قرسيو هدي عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل : 1

 اوناك لبحلاو ديدحلا ضيب اهنأ نوري اوناك : شمعألا لاق دقف .«هدي عطقتف

 ( .هريغو يراخبلا يف اذك .مهارد ةثالث يواسي ام اهنم نأ نوري

 عطق دقو «لوألا بابلا يف انمدق الف «ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي هنوك امأو

 راركتب هرمأ هنأ لقني لو ‹ناوفص ءادر قراسو «نجملا قراس ا ينلا

 كلاخأ امو: :قرسلاب فرتعا يذلا قراسلل للو هنم هنم عقو ام امأو .رارقالا

 ‹ مدقت امك تابثتسالا باب نم وه اذهف .« ًاثالث وأ نيترم « ىلب :لاق .ٍتقرس

 تبهذو .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو كلام ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي هنأ ىلإ بهذ دقو

 ظ .٠ .نيترملا رابتعا ىلإ قاحسإو . دمحأو , ىليل يأ نباو ةرتعلا

 ةلدأ نم درو ام تحت ةجردنم ةقرسلا نوكلف ءنيلدع ةداهش رابتعا امأو

 ظ . نيدهاشلا رابتعا يف ةنسلاو باتكلا

و ء دمحأ دنع يموزخملا ةيمأ يأ كيدحلف «طقشلا قلت تدك هنوك امأو
 يأ

 و ًافارتعا فرتعا صلب يأ وع ينلا نأ ؛ تاقث هلاجر دانسإب يئاسنلاو «دواد

 نيترم . ىلب :لاق .تقرس كلاخأ ام » : هيوم هللا لوسر هل لاقف عاتم هعم دجوي

 قراسلاب مهيلإ ىتؤي ىضم نم ناك :لاق هنأ ءاطع نع يور دقو .«ًاثالث وأ

 دبع هجرخأ . اهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ ىمسو .ال :لاق تقرسأ :لوقيف

 ظ . ةباحصلا نم ةعاج نع بابلا يقو .قازرلا
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 , ينطقرادلا هجرخأ اهلف ؛ قراسلا قنع يف ديلا قيلعتو عطقلا عضوم مسح امأو
 هللا لوسر نأ» ةريره يلأ ثيدح نم ناطقلا نبا هححصو يقهيبلاو .ماحلاو
 لاقف «قرس اذه نإ هللا لوسر اي اولاق لاقف ةلمش قرس دق قراسب نأ هيَ
 اويهذا :لاقف « هللا لوسر اي ىلب قراسلا لاقف «قرس هلاخأ ام : يلو هللا لوسر
 دق :لاقف .هللا ىلإ بت لاقف «هب يتأف عطقف هب ينوتئا مث هومسحا مت هوعطقاف هب

 نم يذمرتلا هنسحو ننسلا لهأ جرخأو .« كيلع هللا بات :لاقف .هللا لا كيف
 ا رمأ م دي تعطقف قراسب ب هلا لوسر يآ  :لاق ديبع نب ةلاضف ثيدح
 جتحي ال فيعض : يامال ةأطرا نب جاجحلا هدانسإ يفو .« هقنع يف تقلعف
 . هثيدحب

 .هدعب ال ناطلسلا ىلإ غولبلا لبق هيلع قورسملا وفعب طقسي هنوك امأو
 نم هححصو کاحلاو «دواد وبأو , يئاسنلا جرخأو . مدقتملا ناوفص ثيدحلف
 اف مكنيب ايف دودحلا اوفاعت ١ :لاق لوب هلا لوسر نأ ؛ رمع نب هللادبع ثيدح
 .( بجو دقف دح نم يغلب

 نب عقارو بيعش نب ورمع ثيدحلف خلا رک الو رم يف عطق ال هنوك انار
 ٠ نيترم نمثلاب همازلإو اهعلط وأ لخنلا راج رثكلاو بابلا لوأ يف نيمدقتملا جيدخ
 . نيب هل عمجيل لاكن برضو :لاق لب.« كلذب لا فتكي مو ۽ لاملاب هل بيدأت

 1 2 ظ ف را اهطبض مدقت دقو ؛هنضح يف ناسنإلا هلمحي ام ةنبخلاو «ندبلاو لاملا ةبوقع

 را ا عطق سلتخملاو بهتنملاو نئاخلا ىلع سيل هنوك امأو
 يبنلا نع ؛نابح نباو يذمرتلا هححصو يقهيبلاو «كاحلاو «ننسلا لهأو . دمحأ

 ةجام نبا جرخأو .« عطق سلتخم الو بهتنم الو نئاخ ىلع سيل » : لاق لإ
 نب | جرخأو «رباج ثيدح وحنب فوع نب نمحرلادبع ثيدح نم حديحص دانسإب
 .هوحن سنأ ثيدح نم يفاربطلاو ًاضيأ ةجام

 ظ .ىلاعت هلا هجر مسم هجرخأ الف :ةّيراعلا دحج يف عطقلا تبن دياب امأو
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 «هدحجتو عاتملا ريعتست ةيموزخم ةأرما تناك » :تلاق ةشئاع ثيدح نم هريغو

 يف ةناوع وبأو «دواد وبأو , يئاسنلاو دمحأ جرخأو .« اهدي عطقب ل ينل رمأف

  دحاج عطق ىلإ بهذ دقو .ةشئاع ثيدح لثم رمع نبا ثيدح نم هحيحص

 عطقي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو «مدقت نم مهو زرحلا طرتشي ال نم ةّيراعلا

 ةنسلاو باتكلا درو امثإو قراسب سيل ةيراعلل دحاجلا نال ؛ اولاق « ةيراعلا دحاج

 عرشلاو ًاعرش قراس وهف ةغل ًاقراس نكي مل اذإ دحاجلا نأب ةريو قراسلا عطقب
 .مدقت امك رمع نباو ,ةشئاع قيرط نم ثيدحلا تبث دقو .ةغللا ىلع مدقم

 ثيدح نم ةياور يف عفو دقو .ءالؤه ريغو دوعسم نباو رباج ثيدح نم اذکو

 تيب نم ةفيطق تقرس اهنأ١ :هححصو .عاحلاو «ةجام نبا دنع , دوعسم نبا
 كامبل اناس تتر ا كراك أ نب ليمارم ر هلا لرسو
 .« ةيراعلا دححو ةقرسلا نيب تعج دق ةيموزخملا هذه نزوكت نأ
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 فذقلا ذح
 باب

 تبثيو «ةدلج نينامث فذقلا دح هيلع بجو انزلاب هريغ فذق نم

 ءاج نإف ؛هتداهش لبقت م بتي مل اذإو نيلدع ةداهش وأ ةرم هرارقإب كلذ
 فوذقملا رقأ اذإ كلذكو ؛دحلا هنع طقس دوهش ةعبرأب فذقلا دعب

 . انزلاب

 َنوُمْرَي نيِذّلاو# :ىلاعت هلوق فذقلا دح توبث ىلع ليلدلا :لوقأ
 [ ٤ :رونلا ] 4ةَدْلَج َنيِناَن مهودلجاف ءاَدَهُش ةعَرأب اوتأي ْمَل م تاتصحُملا
 : لاق ةعيبر نب رماع نب هللادبع نع كلام ىورو . كلذ ىلع ماعلا لهأ عمجأ دقو

 ادحأ تيأر امف ء ارج ماهو ءافلخلاو «نافع نب نامثعو «باطخلا نب رمع تكردأ

 بهذف .ال مأ دبعلل فصني له اوفلتخاو . نيعبرأ نم رثكأ ةيرف يف ًادبع دلج

 رمعو «يعازوألاو ‹ يرهزلاو « ثيللاو . دوعسم نبا بهذو ءلوألا ىلإ رثكألا

 ا موقعا تصيب ال ىلإ مزح نباو « زيزعلادبع نبا

 هنأ ىعدا مر ل اموال ديرما را قا نوک م نادا في هتک امو

 .ةّنس الو باتك نم ليلد كلذ يف تأي ملو ليلدلا هيلعف نيترم راركتلا طرتشي

 باتكلا هقلطأ امك ةداهشلا هيف ربتعي ام رئاسكف ,نيلدعلا ةداهش رابتعا امأو

 . زيزعلا

 لع نودهشي دوهش ةعبرأب فذاقلا ءاج اذإ فذقلا دح طقسي هنوك امأو

 انزلا رودص ررقت دق لب ًافذاق نكي مل ذئنيح فذاقلا نألف ىنز هنأ فوذقملا

 دح الف انزلاب فوذقملا رقأ اذإ اذكهو .يفازلا ىلع دحلا ماقيف « ةعبرألا ةداهشب
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 كفإلا لهأ دلج هنأ لِي هنع تبث دقو ءانزلاب رقملا دحي لب هب هامر نم ىلع
 كلذ ىلإ راشأو ,هنسحو يذمرتلاو «ةجام نباو « دواد يبأو , دمحأ دنسم يف امك

 مايأ يف عقوو نآرقلاب تبث اك ةنسلاب فذقلا دح تبثف «هحيحص يف يراخبلا
 فورعم كلذو ,ةداهشلا لمكت مل ثيح انزلاب ةريغملا ىلع دهش نم دلج ةباحصلا

 ا
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 برشلا دح

 نيعبرأ امإ «مامإلا هاري ام ىلع دلج ًاراتخم ًافلكم ًاركسم برش نم

 نيلدع ةداهش وأ ةرم هرارقإ يفكيو «لاعنلاب ولو رثك وأ لقأ وأ ةدلج
 ٠ .خوسنم ةعبارلا يف هلتقو ءيقلا ىلع ولو

 لصف
 وأ برض وا سبحب تباث ًادح بجوت ال يتلا يصاعملا يف ريزعتلاو

 . طاوسأ ةرشع زواجي الو ءاهوحن

 . هليلد مدقت دقف رايتخالاو فيلكتلا رابتعا امأ :لوقأ

 نم نيحيحصلا يف تبث الف «مامإلا رظن ىلإ ًاضوفم برشلا دح نوك امأو
 - «لاعنلاو ديرجلاب رمخلا يف دلج مب يبنلا نأ» :هنع هللا يضر سنأ ثيدح
 لر ينلا نأ » :هثیدح نم ماسم يفو .« نيعبرأ هنع هللا يضر ركب وبأ دلجو

 '. ركب وبأ هلعفو :لاق ,نيعبرأ وحن نيتديرجب دلجف رمخلا برش دق لجرب يقأ
 هج راف ناق دردم خا ولا دبع لاقف نيالا راسا ريع ناك الف

 ناوعنلاب ءيج » :لاق .ثراحلا نب ةبقع ثيدح نم هريغو يراخبلا يو .« رمع
 تنكف «هوبرضي نأ تيبلا يف ناك نم يوب هللا لوسر رمأف ًابراش ناهعنلا نبا وأ

 :لاق . ديزي نب بئاسلا ثيدح نم ًاضيأ هيفو .« ديرجلاو لاعنلاب هبرض نميف
 نم ًاردصو ءركب يبأ ةرمإ يفو « لِي هللا لوسر دهع يف براشلاب قؤن انك
 ةرمإ نم ًاردص ناك ىتح انتيدرأو انلاعنو انيديأب هبرضن هيلإ موقنف رمع ةرمإ

 باب
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 نم ًاضيأ هيفو . ؛نينامث دلج اوقسفو اهيف اوتع اذإ ىتح نيعبرأ اهيف دلجف رمع

 مل ركسلا دح نأ اهعوم نم دافتسي ثيداحأ بابلا ينو . هنو ةريرعب نا دخ

 ام بسحب ةفلتخم روص ىلع هيدي نيب ماقي ناك هنأو «عراشلا نع هريرقت تبثي

 مقأل تنك امو :لاق هنأ هنع هللا يضر ىلع نغ نيحيحصلا ينو .لاحلا هيضتقت |

 تام ول هنإف رمخلا بحاص الإ ًائيش يسفن يف دجأف توميف دحأ ىلع ادح

 ٠ ( ..« هنسي مل لوم هللا لوسر نأ كلذو . ( هتيدو

 ليلد دوجو م مدقت الف « نيلدع ةداهش وأ ةرم هرارقإ يفكي هنوك امأو

 . راركتلا رابتعا ىلع لدي

 عطقلا ديفي هفوج نم اهجورخ نوكلف «ءيقلا ىلع حصت ةداهشلا نوك امأو

 دهش امل ةبقع نب ديلولا ةباحصلا دح اذهلو ءطقسملا مدع لصألاو ءاهبرش هنأب

 : هنع هللا يضر نامثع لاقف .اهأيقت هنأ رخآلاو اهبرش هنأ (هدحأ نالجر هلع

 0 .هريغو ماسم يف اک اهبرش ىتح اهأيقتي مل هنإ

 يبنلا نع « رباج نع «يذمرتلا هاور الف ؛خوسنم ةعبارلا يف هلتق نوك امأو

 يأ مث لاق «هولتقاف ةعبارلا يف داع نإف هودلجاف رمخلا برش نم نأ : هيي

 جرخأ هلثمو . .« هلتقي مو هبرضف ةعبارلا يف برش دق لجرب كلذ دعب هيَ يبلا

 يف ينعي هب يتأ مث» هيفو «بيؤذ نب ةصيبق ثيدح نم يذمرتلاو «دواد وبأ

 يتأف ر :ةريره يلأ ثيدح نم دمأل ةياور ينو .«لتقلا عفرو هدلجف ةعبارلا

 ظ .« هليبس ىلخف ةعبارلا يف ناركسب يب هللا لوسر

 يأ ثيدحلف ,طاوسأ ةرشع زواجي ال هنأو يصاعملا يف ريزعتلا زاوج امأو

 قوف دلجي ال » :لوقي لوب ينلا عمس هنأ ؛ هريغو نيحيحصلا يف راين نب ةدرب
 ءيئاسنلاو ء دواد وبأو , دحأ جرخأو ( هللا دودح نم ّدح يف الإ طاوسأ ةرشع

 نأو : : مكح نب زهب ثيدح نم دانسالا حيحص : مكاحلا لاقو «هنسحو يذمرتلاو

 نم ًادهاش هل احلا جرخأو . .«هنع ىلخ مث ةمهت يف ًالجر سبح يل ينا

 تبن دقو . ؛ ةليلو موي ةمهت يف سبح هيلي يبنلا نأ» : : هيفو . ةريره يبأ ثيدح 1
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 نع هلزع امل هتماعب ديلولا نب دلاخ طبري نأ حارجلا نب ةديبع ابأ رمأ رمع نأ
 نم ءىش ءاطعا هنم ركنتسا هنأ كلذ بسسو .ريسلا بتك يف اك شيجلا ةرامإ

 .لاكنلا برضو : لاق مب ينلا نأ ةقرسلا باب يف مدقتو « هللا لاومأ



 ظ باب

 ديلا عطق وأ بلصلا وأ لتقلا نآرقلا 1 ةروك ذملا عاونألا دحأ وه

 هيف ىأر ام اهنم مامإلا لعفي ضرألا نم يفنلا وأ «فالخ نم لجرلاو

 ضرألا يف ىعس دق ناك اذإ رصملا يف ولو ًاقيرط عطق نم لكل ًاحالص

 . كلذ هنع طقس ةردقلا لبق بات نإف .ًاداسف

 نم ثدح ام ىلإ رظن ريغ نم زيزعلا باتكلا هيلع لد ام رهاظ اذه :لوقأ

 ةلوسرو هللا َنوُبِراَحُي نيذّلا ُءاَرَج اإ :لاق هناحبس هللا نإف «بهاذمل
 يأ هلوسرو هللا ةبراح ىلإ مضف [ ۳۳ :ةدئاملا] 4 ًاداَسَق ضْرألا يف َنْوَعْسيو

 هلوسرو هللا ىصع نم نأ ىلع اليلد ناكف «اداسف ضرألا يف يعسلا |هتيصعم

 ةيالا تناك الو .ةيآلا يف هللا هركذ ام هدح ناك ًاداسف ضرألا يف ا

 تحت اقيرط عطق نم لوخد ناك نوينرعلا مهو قيرطلا عاطق يف ةلزان ةميركلا

 وأ اوُمْلصُي وأ اولتقي نأ# : :هلوق يف ءازجلا رمح ايلوأ ًالوخد ةيآلا مومع

 [ ۳۳ :ةدئاملا] ¢ ضْرألا نم ارمني وأ فآلخ نم مُهُلِجْرأو ْميمِدْيأ َمّطَقَ
 م نإف < اهنم ًاحالص هيف ىأر ام راتخي نأ مامإلل ناكف «عاونألا هذه نيب ريخف

 منن هيضتقي ام اذهف «تايالولا لهأ نم كلذ يف هماقم موقي نمف مامإ نكي

 ميركلا نارقلا هيلع لد ام فرصي ام ةيوبنلا ةلدألا نم تأي ملو «ميركلا نآرقلا

 هجرخأ اك سابع نبا نع يور ام امأو .برعلا ةغل هيضتقت يذلا هانعم نع

 اولتق لاملا اوذخأو اول اذإ :قيرطلا سس يف لاق هنأ هدنسم يف يعفاشلا

 مو لاملا اوذخأ اذإو ءاوبلصي ملو . اولن لامل اوذخأي ملو اولتق اذإو ؛اوبلصو

 الام اوذخأي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإو «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ تعطق ة اولتقي
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 انضرف ولو , دحأ ىلع ةجحلا هب موقت ام داهتجالا اذه سيلف «ضرألا نم اوغن
 يأ نبا هدانسإ يغف .ةفلاخملا ةياغ اهل افلاخم ناك نإو ةيالل ريسفتلا مكح يف هنأ
 ًاضيأ سابع نبا نع يور ام امأو . ةجحلا هلثمب موقت ال ًادج فيعض وهو يجي
 عوفدم كلذف .هنع يئاسنلاو . دواد وبأ هجرخأ امك < نك رشملا ف تلون ةبآلا نأ

 يور ام انملس ولو ؛تاهمألا يف اى اوملسأ اوناك دقو « نيينرعلا يف تلزن انب
 ررقت امل نيك رشم اب ةيآلا يف ام صاصتخاب لاق نم ةجح هب مقت مل سابع نبا نع
 نب ىلع كلذ دانسإ يف نأ ىلع ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب رابتعالا نأ نم
 نم ةعامج هيلإ انبهذ ام لثم ىلإ بهذ دقو .فيعض وهو دقاو نب نيسحلا
 ناك نم قحلاب سانلا دعسأو . دهاجيو «بيسملا نباو . يرصبلا نسحلاك فلسلا
 دحأ مهب لعف هنأ نيينرعلا يف يف لو هللا لوسر نع تبث دقو .هللا باتك هعم

 ثيدح نم اهريغو نيحيحصلا يف اك عطقلا وهو ةيآلا يف ةروكذملا عاونألا

 اذإ تومي ىتح اهوحنو عوذجلا ىلع بلصلا وه روكذملا بلصلاب دارملاو « سنأ
 ىلع قدصي بلصلا مسا نإف ؛هيف تومي ال ًابلص هبلصي وأ كلذ مامإلا ىأر
 هنأ انضرف ولو توملا ىلإ يضفي ال يذلا بلصلاو «توملا ىلإ يضفملا بلصلا
 نأل لتقلا ركذ دعب راركت كلذ يف نكي مل توملا ىلإ يضفملا بلصلاب صتخي
 . صاخ لتق وه بلصلا
 هنإ اقوا نبق یا ی ا نم هدرا وهف ا یا و

 . يبرعلا ىنعملا فالخ وهو سبحلا

 .كلذب نآرقلا صنلف « هيلع ردقي نأ لبق بات نإ هنع حلا طوقس امأو



 باب

 آل لتفلا قحتسي نم

 وأ سرا وأ هلل باسلاو ؛نهاكلاو خاتا دترملاو يبرحلا وه

 ؛ مهتباتتسا دعب قيدنزلاو نيدلا يف نعاطلاو ؛ ةنسلل وأ باتكلل وأ مالسإلل

 ( . براحملاو ًاقلطم يطوللاو نصحملا ينازلاو

 نيك رشملا لتقب لجو زع هللا رماوأل كلذ يف فالخ الف ينرحلا امأ :لوقأ

 هنأو ؛ مهاتق نم ًارتاوتم اتوبث هلم هنع تبث الو ,زيزعلا هباتك نم عضاوم يف

 ..لاتقلل هثعبي نم كلذي رمأيو ‹ثالث ىلإ مهوعدي ناك .

 هريغو يراخبلل وهو .«هولتقاف هنید لب نم : : لزب هلوقلف ؛دترملا امآو

 ثالث ىدحاب الإ ءىرما مد لحي الو : ثیدحو سابع نبا ثیدح نم

 ,دوعسم ن ثيدح نم |ههريغو نيحيحصلا يف وهو .ثيدحلا .«ناميإ دعب رفك

 ىلإ بذا » :هل لاق وب يبنلا نأ ؛ ًاضيأ نيحيحصلا يف ىسوم يأ ثيدحلو

 اذإو :لزنا لاقو ةداسو هل ىقلأ هيلع مدق الف «لبج نب ذاعم هعبتأ مث نميلا

 سلج ال : ا اا :لاق ؟ اذه ام : لاق قثوم هدنع لجر

 و ءاضق لتقي تح

 ا قم O TOO ءرحاسلا امأو

 | ثيدح نم . كاحلاو , يقهيبلاو « نطقرادلاو , يذمرتلا ىور دقو . دترملا قحتسي

 : يذمرتلا لاق .« فيسلاب ةبرض رحاسلا دحو : 177 ل1 لوسرءللاقاهلاق بدن

 نم ماعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو : :لاق مث . افوقوم بدنج نع حيحصلاو

 لتقي امنإ : يعفاشلا لاقو . سنأ نب كلام لوق وهو مهريغو يل يبنلا باحصأ
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 لف رفكلا نود المع لمع اذإف ٠ , رفكلا غلبي ام هرحس يف لمعي ناك اذإ رحاسلا |
 وهو يكملا ماسم نب ليعامسإ ثيدحلا اذه دانسإ يفو .ىهتنا ءالتق هيلع ري
 لبق بتك باطخلا نب رمع نأ يقهيبلاو «قازرلا دبعو ,دمحأ جرخأو . . فيعض

 نأل  يعفاشلا هلاق ام حجرألاو ؛ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ ءرهشب هتوم

 . رفكلل ًابجوم رحسلا نم هلمع ام نوكي نأ دب الف «هرفكل لتقي امنإ رحاسلا
 ام هتناهك نم لمعي نأ دب الف ء رفكلا نم ًاعون ةناهكلا نوكلف ؛نهاكلا امأو

 ناك اذإ نهاكلا ىلوألابف رفك نهاكلا قيدصت نأ درو دقو «رفكلا بجوي
 ناو راسل يدع رجل رس ل ير كاملا ةحصل ادقتعم

 ىلع لزنأ اب رفك دقف ًافارع وأ ًانهاك ىتأ نم : : لاق لَم يتلا نأ ؛هريغو
 .ةيذاعا باملا و . ( دم

 ف نعاطلا وأ ةنسلل وأ باتكلل 1 مالسولل وأ هلوسرل وأ هلل باسلا اأو

 دقو .هدح هدح دترم اهلعافف حيرصلا رفكلل ةبجوم لاعفألا هذه لكف «نيدلا

 يبنلا متشت شت تناك ةيدوهي نأ » : هنع هللا يضر يلع ثيدح نم دواد وبأ جرخأ

 هنكلو . .«اهمد إب فا لوسر لطبأف :تنام ىتح لجر اهقنخف هيف عقتو هلا

 نم يئاسنلاو , دواد وبأ جرخأو .هنم عمس هنإ ليق دقو يلع نع يبعشلا ةياور نم
 ردهأف اهلتقف هلو ينلا مشن شت دلو مأ هل تناك ىمعأ نأ » :سابع نبا تروج
 يبأ نع «يئاسنلاو «دواد وبأ جرخأو . تاقث هدانسإ لاجرو . ( اهمد ييو يبلا

 يل نذأتأ تلقف «هبضغ دتشاف لجر ىلع ظيغتف ركب يبأ دنع تنك ٠ : لاق ؛ةزرب
 لخدف ماقف هبضغ يتملك تبهذأف :لاق ءهقنع برضأ هللا لوسر ةفيلخ اي
 :لاق .هقنع برضأ نأ يل نذئا تلق .ًافنآ تلق يذلا ام لاقف «يلإ لسرأف
 لوسر دعب رشبل ناك ام هللاو ال :لاق .معن :تلق ؟كترمأ ول ًالعاف تنكأ
 .هلتق بجو يل ينلا بس نم نأ ىلع عاجإلا رذنملا نبا لقن"دقو . كس
 يبنلا بس نم نأ عامجإلا باتك يف ةيعفاشلا ةا كأ يسرافلا ركب وبأ لقنو

 نأل لتقلا هنع طقسي مل بات ولف ءءالعلا قافتاب رفك حيرص فذق وه اجب هيل
 بسلاب رفك :لاقف لافقلا هفلاخو ةبوتلاب طقسي ال فذقلا دحو لتقلا هفذق دح
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 ناك اذإ هلتق بوجو يف ًافالخ معأ ال : : يلاطخلا لاق .مالسألا لتقلا طقسيف ظ

 هللا بس نم ىلوألابف « للو ينلا بس يف انركذ اه تمت ااو ا

as 

 .ناهرب ىلإ جاتحي

 عئارشلا نالطب دقتعيو رفكلا نطبيو مالسإلا رهظي.يذلا وهف قيدنزلا امأو

 ب ةدر حبقأ مالسإلا نع دترم هنيدبو "للاب رفاك اذهف

 .ةبوتلا لوبق قحلاو ال مأ هتبوت لبقت له معلا لهأ فلتخا دقو .لعف

 ينطقرادلا دنع رباج ثيدحلف .نيروكذملا ءالؤه يف ةباتتسالا رابتعا امأو

 هيلع ضرعي نأب مهي يبنلا رمأف تّدترا نامور مأ اه لاقي ةأرما نأ » يقهيبلاو

 يقهيبلا جرخأو « رجح نبا اههفعض ناقيرط هلو . .« تلتق ًالإو تبات نإف مالسإلا

 ل ينلا رمأف دحأ موي تدقزا ةأرما نأ » :ةشئاع نع فيعض رخآ هجو نم

 رباج نع دودحلا باتك يف خيشلا وبأ جرخأو . ( تلتق ًالإو تباتنإف باتتست نأ

 وهو لاله نب. ءالعلا هدانسإ يفو .«تارم عبرأ الجر باتتسا ا هنأ»

 اأ نأ و : : يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأو .رخآ هجو نم يقهيبلا هجرخأو .كورتم

 بتت ماف اهمالسإ دعب ترفك ؛ةفرق مأ اه لاقي ةأرما باتتسا هنع هللا يضر ركب

 يهو ةظيرق موي ةفرق مأ لتق لع ينلا نأ ريسلا يفو : : رجح نبا لاق .« اهلتقف

 ٠ نب رمع ىلع مدق الجر ثنأو يعفاشلاو أطوملا يف كلام جرخأو . كلت ريغ

 له : :لاق مث هربخأف سانلا نع هلأسف ىسوم يبأ لبق نم هنغ هللا يضر باطخلا

 تاي زب ع ا دعي ريك لجو .معن : :لاق ؟ ربخ ةبرغم نم

 هومتمعطأو ثالث هومتسبح اله : :هنع هللا يضر رمع لاقف ؛ هقنع انبرضف هانبرق

 2 رضحأ مل ينإ مهللا هللا رمأ عجاريو بوتي هلعل هومتبتتساو ًافيغر موي لك

 , اهتيفيك مث ةباتتسالا بوجو يف ماعلا لهأ فلتخا دقو .«ينغلب ذإ ضرأ

 هيوم هللا لوسر ناک اك فيسلا لبق مالسإلا ىلإ ءاعدلا يدقت بجي هنأ رهاظلاو

 قح مهلتاقي الو ؛لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ مهئاعدب رمأيو كرشلا لهأ وعدي

 ًالإو مالسإلا ىلإ تعجر نإ : ا ا ا
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 وا باتكلل وأ روم 1 هلوسرلا وأ هل تالا ر اار ؛ كانلتق

 نا هي هدو ويا يو

 ٤ وأ ۽ ًاثالث وأ ترم عاونألا كلت نم عون يأب دترملل لاقي هنوك امأو
 لكل لاقي لب كلذ يف ةجحلا هب موقت ام تأي ماف ءرثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةثالث
 .هناكم لتق يأ نإف ,مالسإلا ىلإ عجرا ءالؤه نم دحاو



 باتك

 صاصقلا يف ءاج ام

 بلط مهلف ّلإو «ةثرولا كلذ راتخا نإ دماعلا زاتخملا فلكملا ىلع بجي

 عرفلاو ؛ماسملاب رفاكلاو؛ راب دبعلاو سكعلاو لجرلاب ةأرملا لتقتو ؛ ةيدلا

 عم حورجلاو ءاهوخنو ءاضعألا يف صاصقلا تبثيو ؛سكعلا ال «لصألاب

 .ةيدلا نم نيرخألا بيصن مزليو ءةثرولا دحأ ءاربإب طقسيو ,ناكمالا

م هببس ام ردبيو «هغولب صاصقلا يف رظتنا ريغص مهيف ناك اذإو
 جلا ن

 لتق يلو «كسمملا سبحو لتاقلا لتق رخآ لتقو لل ر كسمأ اذإو ؛ هيلع

 ىلع يهو نونجم وأ يبص نم وأ «دمعب سيل ام وهو ةرافكلاو ةيدلا أطخلا

 . ةبصعلا مهو ةلقاعلا

 يف صاّصقلا مَكْيَلَع بيتك زيزعلا باتكلا صنبف هبوجو امأ :لوقأ

 [ 179 :ةرقبلا ] «ةاّيَح صاّصقلا يف ْمّكَلَول [ ۱۷۸ :ةرقبلا ] ىل
 سفنلا اهنم ثالث ىدحإب الإ ماسم ءىرما مد لحي الو : ثيدحك ةنسلا رتاوتمبو

 هريغو ماسم يفو . دوعسم نبا ثيدح نم (هريغو نيحيحصلا يف وهو «« سفنلاب

يره يبأ ثيدح نم |هريغو نيحيحصلا ينو ةشئاع ثيدح نم
 ؛ هنع هللا يضر ةر

 نأ امإو ىدتفي نأ امإ . نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم » : : لاق ي ينلا نأ

 يعازخلا حيرش يأ ثيدح نم ةجام نباو «دواد وبأو ؛دجأ هجرخأو . ( لتقي

 حارجلا لبخلاو لبخ وأ مدب بيصأ نم » :لوقي هب هللا لوسر تعمس : لاق

 دارأ نإف ءوفعي وأ لقعلا ذخأي وأ صتقي نأ امإ تال يدا ني را نيف |

 .لاقم هيفو يملسلا ءاجوعلا يفأ نب نايفس هدانسإ فو (هدي ىلع اوذخف ا

 ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأ دقو . نعنع دقو قاحسإ نب دم : :اضا كفو

 هللا لاقف ؛ ةيدلا مهيف نكي لو صاصقلا ليئارسإ ينب يف ناك , : لاق . سابع نبا

 :ةرقبلا] رحاب را ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك 8 :ةمألا هذ ىلاعت

 ةيدلا دمعلا يف لنقي نأ وفعلاف : :لاق «هيخأ نم هل يفع نمف ةيآلا 1ا۸
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 كلذ ناسحإب بولطملا هيلإ ىدؤيو فورعمب بلاطلا عبتي نأ فورعملاب عابتالاو
 لهأ نيب فالخ الو .مكلبق ناك نم ىلع بتك ايف ةمحرو مكبر نم فيفخت
 . عناملا ءافتناو يضتقملا دوجو دنع صاصقلا بوجو يف مالسإلا

 .ههجو مدقت دقف رايتخالاو فيلكتلا رابتعا امأو

 نم هححصو اح او ,يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأ ألف .دمعلا رابتعا اأو
 :لاصخ ثالث ىدحإ يف الإ مسم ءىرما لتق لحي ال : ظفلب ةشئاع ثيدح

 مالسإلا نم جرخي لجر وأ .ًادمعتم السم لتقي لجرو .مجريف نصحم ناز
 .يذمرتلا جرخأو . « ضرألا نم ىفني وأ بلصي وأ لتقيف هلوسرو هللا براحيف
 لتق نم » : : ظفلب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو

 ةلدألاب مولعم وهو ثيدحلا « اولتق اويحأ ناف ؛لوتقملا ءايلوأ ىلإ ملس ادمعتم
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 ‹ صاصقلا هيلع بجي ال ًاعرش لتقلا قحتسي , ًالوتقم ًادمع لتق نم نأل < ًاناودع
 الف « ةيدلا بلط مهلف الإو هل ة ةثرولا رايتخا عم الإ بجي ال صاصقلا نوك امأو
 .« نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم » هلو هلوق نم مدقت

 نم يعفاشلاو كلام هجرخأ الف «سكعلاو لجرلاب ةأرملا لتقت اهنوك امأو
 ركذلا نأ نميلا لهأ ىلإ هباتك يف بتك يلو ينلا نأ ١ مزح نب ورمع ثيدح
 نع سنوي نع بهو نبا قيرط نم يئاسنلاو .دواد وبأ هاورو ' ىثنألاب لتقي
 . نم ًالوطم ًالوصوم يقهيبلاو ماحلاو نابح نباو يئاسنلا هاورو « ًالسرم يرهزلا
 «هدج نع «هيبأ نع < « مزح نب ورمع نب دمج نب ركب يأ نع يرهزلا ثيدح
 نبا لاقو « يقهيبلاو ۶ اح او نابح نبا هححص دقو ليوط مالك ثيدحلا اذه ينو
 ينغتسي «ملعلا لهأ هيف ام فورعم ريسلا لهأ دنع روهشم باتك اذه : ريلا دبع

 لاقو .لوبقلاب هل سانلا يقلتل هئيجم يف رتاوتلا هيشأ هنأل دانتسالا نع هترهشب
 ورمع باتك نم حصأ ًاباتك ةلوقنملا بتكلا عيمج يف ملعأ ال: :نايفس نب بوقعي

 نوعديو هيلإ نوعجري نيعباتلاو يو هللا لوسر باحصأ نإف ءاذه مزح نبا
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 ةحصلاب يرهزلا هرصع مامإو زيزعلا دبع نب رمع دهش دق : احلا لاقو .مهمأر

 تيد نم [هريغو نحيل ف ام كلذ لفه لدتا امو .باتكلا اذمل

 ؟ اذه كب لعف نم اهل ليقف نيرجح نيب ةيراج سأر ضر ًايدوهب نأ » :سنأ

 هب رمأف ‹فرتعاف هب ءيجف اهتمامه وأف ؛ يدوهيلا ىَّمس ىتح نالف وأ نالف

 «ىقتنملا حرش يف ثيدحلا تيفوتسا دقو . ؛ نيرجح نيب هسأر ضرف ل يبلا

 ةأرملا ةثرو نم لجرلا ةثرو ىفوتت له اوفلتخاو «روهمجلا بهذ كلذ 3

 الإ ؛ةأرملاب لجرلا لتق ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكح دقو .ال مأ ةيدلا فصن

Ahلتق يف اذه ماعلا له أ نع يراخبلا هاورو «ءاطعو  

 ؛ رح اب دبعلا لتق اذكهو ؛حضاو رمألاف لجرلاب ةأرملا لتق امأو .ةأرملاب لجرلا

 ٠ . فالخ كلذ يف سيلو ؛ لصألاب عرفلاو ؛ ماسملاب رفاكلاو

 وهو «دبعلاب رحلا لتقي هنإ ؛ليق دقف .ثالثلا روصلا هذه نم سكعلا امأو

 ؛ يروثلاو «ةداتقو , يعخنلاو « يبعشلاو «بيسملا نب ديعسو «ةيفنحلا نع ىكحي

 يف ىكح دقف هل ًاكولمم ناك اذإ امأو . لتاقلا ريغل ًاكولمم دبعلا ناك اذإ اذه

 ىكح اذكهو ؛يعخنلا نع الإ ه دعب ديسلا لتقي ال هنأ ىلع عاجإلا رحبلا

 دمحأ هجرخأ امب نوتبشملا لدتساو . يذمرتلا نيعباتلا ضعبو يعخنلا نع فالخلا

 هللا لوسر نأ ؛ةرمس نع نسحلا ثيدح نم يذمرتلا هنسحو ننسلا لهأو

 هدانسإ يفو .«هانعدج هدبع عدج نمو هانلتق هدبع لتق نم» :لاق ب

 لدتساو . . روهشم فالخ هنم هعامس يفو ةرمس نع نسحلا ةياور نم هنأل فعض

 يفو [078١:ةرقبلا] «ٍدِبَعلاب ٌدْبَعلاو رحاب رحل ا :ىلاعت هلوقب نوعنامل

 : ىلاعت هلوقب لدتسا نم لالدتسا يف يذلا لاكشالاك لاكشا ةيآلاب لالدتسالا

 نم ينطقرادلا هجرخأ اب ًاضيأ اولدتساو [ 40 :ةدئاملا ] ¢ سفنلاب سفتلا»

 هدلجف ًادمعتم هدبع لتق ًالجر نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 .2 ةبقر قتعي نأ هرمأو هب هدقي مو نيملسملا نم همهس احو ةنس هافنو هيوم ينل

 ليعاممإو ؛ يماش وهو يعازوألا نع هاور هنكلو , شايع نب ليعامسإ هدانسإ ينو

 . فيعض وهو يماشلا زيزعلا دبع نب دمع ًاضيأ هدانسإ يفو . نييماشلا يف يوق
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 .داقي ال » : وب هللا لوسر لاق ؛لاق رمع ثيدح نم يدع نباو يقهيبلا جرخأو

 ركنم وهو ىملسألا ىسيع نب رمع هدانسإ يفو . « هدلاو نم دلو الو هكلام نم كولم

 سابع نسبا ثيدح نم يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأو . يراخبلا لاق امك .ثيدحلا

 جرخأو . نيك ورتملا نم هريغو ربيوج هدانسإ فو . ( دبعب رح لتقي ال » :ًاعوفرم

 وهو يفعجلا رباج هدانسإ يقو . دبعب رح لتقي الأ ةنسلا نم : لاق ىلع نع يقهيبلا

 باملا يفو . بيعش نب ورمع ثيدح وحن ىلع ثيدح نم يقهيبلا جرخأو كورتم

 .اهيوقتو هذه دهشت ثيداحأ

 يبنلا نأ «هنع هللا يضر ىلع ثيدحلف ءرفاكلاب ماسملا لتقي ال هنوك امأو

 مكاحلاو .دواد وبأو «يئاسنلاو «دحأ هجرخأ .« رفاكب ماسم لتقي الد :

 بيعش نب ورمع ثيدج نم يذمرتلاو .ةجام نباو .دحأ جرخأو . هححصو

 .رمع نبا ثندح نم هحيحص يف نابح نبا هجرخأو .هوحن هدج نع هيبأ نع
 نم ءيش مدنع له» :ةفيحج وبأ هل لاق هنأ ىلع نع هريغو يراخبلا جرخأو

 اهف الإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو .ال :لاقف ؛نآرقلا يف سيل ام يحولا
 ؛ ةفيحصلا هذه يف امو : تلق .ةفيحصلا هذه يف امو «نآرقلا يف ًالجر هللا هيطعي
 دقو .«رفاكب ماسم لتقي ال نأو « ريسألا كاكفو ؛ مهؤامد افاكتت نونمؤملا :لاق

 ىلإ بهذف يمذلاب امأو .يبرحلا رفاكلاب ماسملا لتقي ال هنأ ىلع ماعلا لهأ عمجأ

 لادا يامي اه ياا لق لإ بهذ نم تأي ملو ؛ روهمجلا كلذ

 .«دلولاب دلاولا لتقي ال» ثيدحلف ؛عرفلاب لصألا لتقي ال هنوك امأو
 قيرط هل نكلو ةأطرا نب جاجحلا هدانسإ يفو ؛رمع ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ
 هوحن جرخأو .تاقث اهدانسإ لاجرو ؛ ينطقرادلاو يقهيبلاو دمحأ دنع ىرخأ

 نم ًاضيأ ا نسف اهدانسإ يفو ؛ةقارس ثيدح نم ًاضيأ يدذمرتلا

 نادرو تبل الإ هيل فلاب ما ق ا لأ ا يل :

 لا
 ؛ناكمإلا مم حورجلاو ؛اهوحنو ءاضعألا يف صاصقلا .تبثي هنوك امأو
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 ¢ نْيَعلاب نْيَعلاو سفنلاب ٍسفنلا نأ اَهيف ْمِيَلَع اتبتَكو » : ىلاعت هلوقلف

 دقف «ليئارسإ ينب نع ةياكح تناك نإو يهو ؛ةيآلا رخآ ىلإ [ ٤٥ :ةدئاملا ]

 عيبرلا نأ » : امهريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدح يف اك يلب يبنلا كلذ ررق
 كلذ ديبقت امأو افا اورا راج ةسنث ترسك

 ناكمإ مدعك < اهيف صاصتقالا رذعتي دق حورجلا ضعب نألف «ناکمالاب

 نم ناكمإلا ىلع لوم عرشلا باطخو ؛هيلع ينجملا يف ام لثم ىلع راصتقالا

 ةزواجمب الإ نكمي ال ناك نإف هيلع ينجملا يف نئاكلا رادقملل ةزواجم نود

 ميرحتو ءماسملا مد ميرحت ىلع ةلادلا ةلدألاف رارضإ وأ ةرطاخمب وأ رادقملل

 .صاصتقالا ليلدل ةصصخم نصاصقلا نع جراخ وه اب هب رارضالا

 الف ؛ ةيدلا نم نيرخآلا بيصن مزليو ؛ةثرولا دحأ ءاربإب طقسي هنوك امأو

 نم اوؤربا اذإف « نيرظنلا ريخب مهنأو ةثرولا ىلإ صاصقلا رمأ نوك نم مدقت

 مهبيصن ةثرولا يفوتسيو ضعبتي ال هنأل طقس مهدحأ أربأ نإو ؛ طقس صاصقلا

 ىلعو» : لاق ا هلا نمر نا اع کرد درا وبأ جرخأو . ةيدلا نم

 ءايلوأ نيلتتقملاب دارملاو «ةأرما تناك نإو لوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقملا

 هلوقو .ةأرما ناك ولو مهدحأ وفعب دوقلا نع اوفكني يأ اوزجحنيو ..لوتقملا

 هدانسإ يفو دواد وبأ ثيدحلا زسف اذكه ؛برقألاف برقألا يأ ءلوألاف لوألا

 متاح وبأ لاق ‹يقشمدلا ةفيذح وبأ نصحم نبا :لاقيو ؛ نمحر لا دبع نب نصح

 جرخأو .هبسن ًادحأ ماعأ الو «يعازوألا ريغ هنع ىور نم ملعأ ال :يزارلا

 هيبأ نع بيعش نب دوما . يئاسنلاو «دواد واو «دحأ

 الو ؛اوناك نم اهتبصع لقعت ةأرملا نأ ىضق يلم هللا لوسر نأ » :هدج نع

 نولتقي مهو اهتثرو نيب اهلقعف تلتق نإو ؛ ا نع لضف ام لإ اهنم نوئري

 دحاو ريغ هقثو دقو ,يلوحكملا يقشمدلا دشار نب دمحم هدانسإ يفو .«اهلتاق

 طقسي مهل قح كلذ نأ ديفي  اهلتاق نولتقي مهو : هلوقف «دحاو ريغ هيف ماکتو

 ةفينح وبأو يعفاشلاو ةرتعلا كلذ ىلإ بهذ دقو . مهضعب طاقسإ وأ مهطاقسإب

 . هباحصأو
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 ءانمدق ام هليلدف ؛هغولب صاصقلا يف رظتنا ريغص مهيف ناك اذا هنوك امأو

 .هغولب لبق يبصلل رايتخا الو ةثرولا عيمجل قح كلذ نأ نم
 0000 .هيلع ينجملا نم هببس ام ردهي هنوك امأو

 ْ «هاتينث تعقوف هيف نم هدي عزنف لجر دي ضع الجر نأ : اهریغو نيحبحصلا
 لحفلا ضعي اك هيخأ دي مدحأ ضعي : :لاقف هلم هللا لوسر ىلإ اومصتخاف

 بهذ كلذ ىلإو هوحن ةيمأ نب ىلعي ثيدح.نم ًاضيأ اهيفو ٠ « كل ةيد ال

 .روهمجلا

 ثيدحلف «كنسمملا سبحو لتاقلا لتق رخآ لتقو لجر كسمأ اذإ هنوك امأو
 هلتقو لجرلا لجرلا كسمأ اذإ » لاق مليل يتلا نع ينطقرادلا دنع رمع نبا
 نع «يروثلا قيرط نم وهو «كسمأ يذلا سبحيو لتق يذلا لتقي رخآلا
 لاق . ليعامسإ نع هريغو رمعم هاورو . رمع نبا نع « عفان نع « ةيمأ نب ليعامسإ
 هنا :لاقو «لسرملا حجرو يقهيبلا ًاضيأ هجرخأو .رثكأ لاسرإلاو : ينطقرادلا
 ؛ناطقلا نبا هححصو تاقث هلاجر :رجح نبا لاق .ظوفحم ريغ لوصوم
 ءرخآ هكسمأو ًادمعتم ًالجر لتق لجر يف ىضق هنأ. يلع نع يعفاشلا جرخأو
 كلذ .ىلإ بهذ دقو .تومي ىتح نجسلا يف رخآلا سبحيو لتاقلا لتقي ؟لاق
 اودتعاف ْهکْيَلَع ىَدَتْعا نَّمَق# :ىلاعت هلوق هديؤيو .ةيعفاشلاو. ةيفنحلاو ةرتعلا
 جردنم لتاقلا لتقف ؛ةلمجلابو [ ١914 :ةرقملا ] 4 مُكْيَلَع ىتدتعا ام ليني ؛ هْيَلَع
 7 ريزعتلا نم عون كلذف ؟ كسمملا سمح امأو « صاصقلل ةتمثملا ةلدألا تحت

 لئقب هنأ ثيللاو كلامو يعخدنلا نع يور دقو . دراما هکاسما يبس هقحتسا

 يف ام ىلع زيزعلا باتكلا صنلف .ةرافكلاو ةيدلا أطخلا لتق يف نوك و

 ةرافكلاو ةيدلا بوجو ىلع عاجإلا عقو ا دويقلا نم ينآرقلا مظنلا

 ريغصلا لام يف ةرافكلا بوجوك روصلا ضعب , يف فالخلا عقو نإو .ةلمجلا يف

 م نمف «فورعم هلام نم ةرافكلا بوجو يف فالخلاو ءأطخ هدمع نأل لتق اذإ
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 ؛ فلكم ىلع الإ بجت ال :لاقف «فيلكتلا باطخ باب نم اهباحيإ لعج اهبجوي

 ام يه ةرافكلاو .نونجملا اذكهو «عضولا باطخ باب نم هلعج اهبجوأ نمو

 ةيدلا امأو .موصلاو 7 ماعطالا نم هدعب امو ةبقرلا ريرحت نم ىلاعت هللا هركذ

 . دمعلا هبش وه يذلا أطخلاو ضحملا أطخلا ةيد نايبو اهنايب يتأيسف

 يف ةريره يأ ثيدحلف «ةبصعلا مهو ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيد نوك امأو

 اتيم طقس نايحل ينب نم ةأرما نينج يف مب هللا لوسر ىضق » :لاق .نيحيحصلا

 هللا لوسر ىضقف «تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نإ مث ءةمأ وأ دبع ةرغب

 : امل ظفل يفو .« اهتبصع ىلع لقعلا نأو ءاهجوزو اهينبل اهثاريم نأب 5

 بتك » : لاق رباج ثيدح نم هريغو ماسم يفو .« اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو ١
 أ١ :ةجام نباو «دواد وبأ جرخأو .« هلوقع نطب لك ىلع ل هللا لوسر

 لعجف «دلوو جوز اهنم ةدحاو لكلو ىرخألا امههادحإ تلتق ليذه نم نيتأرما

 ةلقاع :لاقف ءاهدلوو اهجوز أربو ةلتاقلا ةلقاع ىلع لوتقملا ةيد مب هللا لوسر

 هححصو .« اهدلوو اهجوزل اهثاريم :١ او هللا لوسر لاقف ؛انل اهثاريم ةلوتقملا

 بيعش نب ورمع ثيدح مدقت دقو .فيعض وهو دلاجي هدانسإ يفو «يوونلا

 دقو «ثيدحلا .« اهتبصع ةأرملا لقعي نأ ىضق لب هللا لوسر نأ » :هيفو ًابيرق

 وعم يف اوفلتخا امنإو ,لقعلا توبث ىلع ء ءاملعلا عجأ

 . ةلقاعلا نم دحاو

 .هررحمل . ها هللا هملس انخيش نم مق قبس ماعطالا ةدايز )1(
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 تايدلا باتک

 فلأ وأ .ةاش افلأ وأ ,ةرقب اتئام وأ .لبالا نم ةئام ماسملا لجرلا ةيد
 نأب ههبشو دمعلا ةيد ظلغتو ,ةلح اتئام وأ .مهرد فلأ رشع انثا وأ ءرانید

 فصن يمذلا ةيدو ءاهدالوأ اهنم نيعبرأ نوطب يف لبالا نم ةئاملا نوكي
 يف كلذك اهريغو فارطألاو لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيدو ,ماسملا ةيد
 نيديلاو نيتفشلاو نينيعلا يف ةلماك ةيدلا ببتو ؛ثلثلا ىلع دئازلا
 يف ةلماك بجت كلذكو ءاهفصن اهنم ةدحاولا يلو نيتضيبلاو نيلجرلاو
 ينجملا ةيد ثلث ةفئاجلاو ةمومأملا شرأو بلصلاو ركذلاو ناسللاو فنألا

 لك يفو ءاهرشع ةمشاملا فو اهرشع فصنو ةيدلا رشع ةلقنملا يو ؛هيلع
 هشرأ نوكيف ةامسملا هذه ادع امو ةحضوملا يف اذكو اهرشع فصن نس
 يفو ؛ةرغلا ًاتيم جرخ اذإ نينجلا يفو «ًابيرقت اهدحأ ىلإ هتبسن رادقمب

 . اهبسجب هشرأو هتميق دبعلا

 5-5 .حابر يلأ نب ءاطع ثيدحلف ؛ركذ امب ةيدلا ريدقت امأ :لوقأ
 ليلو هللا لوسر ضرف ١ : : لاق . لزب ينلا نع رباج نع ءاطع ةياور ينو ٠ يلو

 لهأ ىلعو ءةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو « لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ ىلع ةيدلا يف
 : المزموا ادن E ىتئام للحلا لهأ ىلعو .ةاش ىفلأ ءاشلا
 ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد نار تع جا رنات نب و

 نأ ملو هللا لوسر ىضق » :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم
 يفو .«ةاش ىفلأ ءاشلا يف هلقع ناك نمو .ةرقب يتئام رقبلا يف هلقع ناك نم
 عاق تنور دحاو ريغ هيف ماکت دقو , يلوحكملا يقشمدلا دشار نب دم هدانسإ
 مدقت دقو « لبإلا نم ةئام ةيدلا سفنلا يف نأ » :مزح نب ورمع ثيدح يفو

 .« رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو» : : ًاضيأ همفو ؛ ةأرملاب لجرلا لتق قف هحي رخت

 - لعجف لتق يدع ينب نم ًالجر نأ » :سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ جرخأو
 وبأ جرخأو .السرمو ًاعوفرم يذمرتلا هجرخأو .« ًافلأ رشع ينثا هتيد يلب ينل
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 ةيدلا ةميق تناك و : :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ور ثيم و

 باتكلا لهأ ةيدو مهرد فالآ ةينامث وأ رانيد ةئامغامث يلوم هلل لوسر دهع ىلع (

 ماقف رمع فلختسا ىتح كلذك ناكف ؛لاق «نيملسملا ةيد نم فصنلا ىلع

 فلأ بهذلا لهأ ىلع رمع اهضرفف ؛لاق «تلغ دق لبإلا نإ الأ :لاقف ًابيطخ

 لهأ ىلعو «ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو .ًافلأ رشع ينثا قرولا لهأ ىلعو «رانيد

 ام ضراعي ال اذه نأ ىفخي الو .«ةلح يتئام للحلا لهأ ىلعو «ةاش يفلأ ءاشلا

 يف معلا لهأ فلتخا دقو « يلب يبنلا ىلإ كلذ عفرب هيف حيرصتلا عقو دقف مدقت

 .هانركذ اك عراشلا ريدقت نم تبث ام قحلاو ‹ةيدلا ريداقم

 نيعبرأ نوطب يف لبإلا نم ةئاملا نوكي نأ ههبشو دمعلا ةيد ظلغت اهنوك امأو
 نأ ؛ هوب يبنلا باحصأ نم لجر نع سوأ نب ةبقع ثيدحلف ءاهدالوأ اهنم

 طوسلاب دمعلا أطخ ليتق نإو الأ» : :لاقف ةكم حتف موي بطخ ب ينا

 لزاب ىلإ ةينث نم نوعبرأ اهنم لبإلا نم ةئام ةظلغم ةيد هيف رجحلاو اصعلاو

 يراخبلاو «ةجام نب نباو «يئاسنلاو دود وبأو ءدحأ جرخأ . « ةفلخ نهلك اهماع

 .دمحأ جرخأو .ينطقرادلا ًاضيأ هجرخأو .هيف ةاورلا فالتخا قاسو هخيرات يف

 لاق ےک ينلا نأ ةنج نیا نع تیک نب وری كيد قع دواد وبأو

طيشلا وزني نأ كلذو هبحاص لتقي الو , دمعلاك ظلغم دمعلا هبش لقع
 نيب نا

 دواد وبأو ءدمحأ جرخأو . ؛ حالس لمح الو ةنيغض ريغ يف امد نوكيف سانلا

 نب هللادبع ثيدح نم ينطقرادلاو خيراتلا يف يراخبلاو «ةجام نباو « يئاسنلاو

 وأ طوسلا ليتق دمعلا هبش أطخلا ليتق نإ ,Yi : لا ا رنا یر

 نابح نبا هححصو « اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ اهنم لبإلا نم ةئام هيف اصعلا

 يو . رع نبا تيدخ نم ورک ف مدت نه ثردجلا اذه جرخأو .ناطقلا نباو

 ىلع لتقلا نأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهاج بهذ دقو «ثيداحأ بابلا

 ءةيدلا أطخلا يفو «صاصقلا دمعلا يفف دمع هبشو أطخو دمع :برضأ ةثالث

 ةربالاو طوسلاو اصعلاك ةداعلا يف لتقي ال هلثم امب ناك ام وهو دمعلا هبش يفو

 اهنوطب يف نوعبرأ اهنم لبإلا نم ةئام يهو ةظلغم ةيد لتقلل ًادصاق هنوك عم

¥ 



 .دمحأو ءةيفنحلاو «ةيعفاشلاو . ىلع نب ديز اذه ىلإ بهذ نممو .اهدالوأ
 أطخلاف ؛أطخو دمع : نابرض لتقلا نأ : يداهلاو . ٌثيللاو كلام لاقو .قاحسإو

 وأ هوحنو لوتقملل دصاق ريغ وأ فلكم ريغ نم وأ بابسألا نم ببسب عقو ام

 ىكح دقو .هيف دوق ال لوألاو ؛هادع ام دمعلاو ةداعلا يف لتقي ال هلثم امب لتقلل

 .هفالخ ىلع روهمجلا بهذم نوك عم اذه ىلع عامجإللا رحبلا بحاص

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلف ءملسملا ةيد فصن يمذلا ةيد نوك امأو
 دما هج رخأ .« ماسملا ةيد فصن رفاكلا لقع ١ : لاق 5 يبنلا نأ ؛هدج نع

 ةجام نبا ًاضيأ هجرخأو .هححصو دوراجلا نباو «هنسحو . يذمرتلاو « يئاسنلاو

 ةيد » :لاق ميلو ينلا نأ ءرماع نب ةبقع ثيدح نم مزح نبا جرخأو «هوحنب
 يفو .يدع نباو يقهيبلاو يواحطلا ًاضيأ جرخأو ؛(مهرد ةئامنامث يسوجملا

 ديعس نع يقهيبلاو ينطقرادلاو يعفاشلا جرخأو «فيعض وهو ةعيه نبا هدانسإ
 ةيدو ؛فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيد لعجي رمع ناك » :لاق بيسملا نبا
 لاقو «كلام ملسملا ةيد فصن يمذلا ةيد نوك ىلإ بهذ دقو . « ةئافنامث يسوجملا
 جاهنم يف يذلاو ؛هنع يور اذك مهرد فالآ ةعبرأ رفاكلا ت ةيد نإ : يعفاشلا

 ةيد رشع اثلث يسوجملا ه ةيدو « ماسملا ةيد ثلث ينارصنلاو يدوهيلا ةيد نأ يوونلا

 يف ىكحو .دوعسم نباو نامثعو رمع كلذب لاق هنأ يلحملا هحراش لاق ءرماسملا
 «يمذلاك يسوجملا ةيد نأ :ةفينح ينأو «ةيمساقلاو ؛يلع نب ديز نع رحبلا
 يمذل ةيد نأ ىلإ ةيودهلاو ةفينح يلأو ىلع نب ديزو يرهزلاو يروثلا بهدو
 فصنف ًالإو ًادمع لتق نإ ملسملا ةيد لثم هتيد نأ دمحأ نع يورو . ماسملا ةيدك

 جتحاو « مدقت امب ماسملا ةيد ىلإ ةبسنلاب يمذلا ةيد فيصنتب نولئاقلا جتحا .ةيدلا

 قاقيم مهو مكنت موق نی ناك ناو ىلاعت هلوقب ماسملا ةيدك ابنأب نولئاقلا
 تىث امب ديقم قالطإلا اذه نأب باجيو [ ٩۲ : ءاسنلا ] (هلهأ ىلإ َةَمَلَسُم ةيدف

 اا .ملسملا ةيد نم فصنلا)ىلع بنوك نم لوب هنع
 .دئازلا يف كلذك «اهريغو ف فارطألاو لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نوك امأو

 AI O «ثلثلا ىلع

 يئاسنلا هجرخأ .« هتيد ,:.. ثلثلا غلبي ىتح لجرلا لقع لثم ةأرملا لقع » :
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 ىبنلا نع ع .ذاعم ثيدح نم يقهيبلا جرخأو «ةعزخ نبا هححصو ينطقرادلاو

 E لاق .« لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد » :لاق ي

E ROT N! 

 نع ةبيش يلأ نبا اضيأ هجرخأو «لكلا يف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا

 نأو « لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد نإ ا م

 نيب كلذ يف فالخلا عقو دقو ,لجرلا شر لثم ةيدلا نم ثلثلا ىلإ اهشرأ

 نح رلادبع يأ نب ةعيبر نع يقهيبلاو «أطوملا يف كلام جرخأو . فلخلاو فلسلا

 .لبالا نم رشع :لاق ؟ةأرملا عبصأ يف مك بيسملا نب ديعس تلأس : :لاق هنأ

 ثالث يف مكف :تلق «لبإلا نم نورشع :لاق ؟نيعبصألا يف مكف ؛ تلق

 . لبإالا نم نورشع لاق ؟ عبرأ يف مكف تلق .لبإلا نم نوثالث لاق ؟ عباصأ

 يقارعأ : ديعس لاق < .اهلقع صقن اهتبيصم تدتشاو اهحرج مظع ىتح «تلق

 . يخأ نبا اب ةنّسلا يه :لاق « معتم لهاج وأ تبثتم ملاع لب : تلق ؟ تنأ

 مزح نب ورمع ثيدحلف ,ةروكذملا رومألا يف ةلماك ةيدلا بجت اهنوك امأو

 يفو «ةيدلا هعدج بعوأ اذإ فنألا يف نأ :هيفو .هحيحصتو هحيرخت مدقت يذلا

 يفو «ةيدلا ركذلا يفو «ةيدلا نيتضيبلا يفو .ةيدلا نيتفشلا يفو «ةيدلا ناسللا

 ةمومأملا يفو ,ةيدلا فصن ةدحاولا لجرلا يفو «ةيدلا نينيعلا يفو «ةيدلا بلصلا

 لك يفو .لبإلا نم رشع ةسمح ةلقنملا يفو .ةيدلا ثلث ةفئاجلا يفو « ةيدلا ثلث

 يفو « لبإلا نم سمخ نسلا يفو «لبإلا نم رشع لجرلاو ديلا عباصأ نم عبصأ

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دمحأ جرخأو .لبإلا نم سمخ ةحضوملا

 اذإو لبةعلاب هلك عدج اذإ فنألا يف ىضق يَ هللا لوسر نأ» هدج نع

 لقعلا فصن لجرلاو لقعلا فصن نيعلا يف ىضقو لقعلا فصنف هتبنرأ تعدج
 دقو .« لبإلا نم رشع ةسمخ ةلقنملاو لقعلا ثلث ةمومأملا امأو « لقعلا فصن ديلاو

 نب دمه هدانسإ يفو .ةلقنملاو نبعلا ركذ نودب ةجام نباو «دواد وا هجرخأ

 يذمرتلا جرخأو . ةعامج هقثوو ةعامج هيف ماكت دقو . يلوحكملا يقشم كمدلا دشار

 نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةيد » : لاق موب يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نم هححصو
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 ( : يئاسنلاو « دواد وبأو .دمحأ هوحن جرخأو . عبصأ لكل لبإلا نم رشع ءاوس
 .دواد وبأو .دمحأ جرخأو .ىسوم يلأ ثيدح نم نابح نباو «ةجام نباو

 هللا لوسر لاق «لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يئاسنلاو
 عباصألاو لبإلا نم سمخ نس لك يفو لبإلا نم رشع عبصأ لك يو 77
 دوراجلا نباو .ةميزخ نباو «ننسلا لهأو . دمحأ جرخأو . ءاوس نانسألاو ءاوس

 يلم ينلا نأ هدج نع هيبأ نع ًاضيأ بيعش نب ورمع ثيدح نم هاححصو
 سابع نبا ثيدح نم هريغو يراخبلا يفو.« لبإلا نم سمح حضاوملا يف » :لاق
 دواد وبأ جرخأو .« ءاوس ماهبإلاو رصنخلا ينعي هذهو هذه » :لاق هلم ينلا نأ
 ةينثلا ءاوس نانسألا » :لاق لب يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نم ةجام نباو
 ( .ءاوس سرضلاو

 هيلع يتلا ةقيقرلا ةدلجلا وأ غامدلا مأ تغلب يتلا ةيانجلا ؛ ةمومأملاب دارملاو
 ةفئاجلاب دارملاو .ةيعفاشلاو ةيفنحلاو رمعو ىلع بهذ اهيف ةيدلا ثلث باجيإ ىلإو

 دارملاو .روهمجلا بهذ اهيف ةيدلا ثلث باجيإ ىلإو ,فوجلا غلبت يتلا ةيانجلا
 اهيف ةقان ةرشع سمح باجيإ ىلإ بهذ دقو ءاهنكامأ نع ماظعلا لقنت يتلا ةلقنملاب
 . مظعلا مشيت يتلا ةمشاملاب دارملاو .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةرتعلاو تباث نب ديزو يلع
 نأ تباث نب ديز ثيدح نم قازرلا دبعو «يقهيبلاو . ينطقرادلا جرخا دقو
 نكل فوقوم هنإ «ليق دقو «لبالا نم ًارشع ةمشاملا يف بجوأ » يي يلا
 دقو « مشهت الو مظعلا غلبت يتلا ةحضوملاب دارملاو .ريداقملا يف عفرلا مكح كلذل
 طقف سأرلا ىلإ ةبسنلاب وه شرألا اذه له ةحضوملاو ةمشاملاو ةلقنملا يف فلتخا
 ةلزنم لزني لاتحالا ماقم يف لاصفتسالا مدع نا رهاظلاو هريغو سأرلا يف مأ
 .لوصألا يف ررقت امك لاقملا يف مومعلا

 اهبسحب هشرإ ردقي اهريدقتب عرشلا درو يتلا تايانجلا هذه ادع ام نوك امأو ٠

 هيلع ينجملا مد رده ال ذإ كش الب اهشرأ مزل دق ةيانجلا نألف ءاهيلإ ًابوسنم
 ىلع سايقلاب ريدقتلا قبي مل شرألا ريدقتب عرشلا دورو مدع عمو ببس نودب
 اك ةيدلا رشع فصن اهشرأ ناك اذإ ةحضوملا نأ كلذ نايبو .عراشلا ريدقت
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 ةيانجلا تذخأ نإف «ةيانجلا نم ةحضوملا نود وه ام ىلإ انرظن عراشلا نع تبث

 شرأ فصن ةيانجلا هذه شرأ ناك مظعلا ىلإ هفصن يقبو محللا فصن

 كلذكو اذكه مث «ةحضوملا شرأ ثلث شرألا ناك هثلث تذخأ نإو ءةحضولا

 . اهعيمج ىلإ ا نم ذخأ ام ة ةسسنب هشرأ ناك عبصألا ضعب ر ذوخأملا ناك اذإ

 بهذ اذإ نانسألا اذكهو ‹كلذك مث ةيدلا رشع فصن عبصألا فصن شرأف

 اهيف مزلت يتلا رومألا يف اذه كلسيو «نسلا شرأ فصن هشرأ ناك نسلا فصن

 كلذ وحنو ركذلاو ةيدلا فصن هيفف هفصن بهاذلا ناك اذإ فنألاك ةلماك ةيدلا

 . عرشلا ةقفاومو لدعلا ةقباطمو قحلا ىلإ كلاسملا برقأ اذهف

 نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدحلف «ةرغلا ًاتيم جرخ اذإ نينجلا يف نوك امأو

 وأ دبع ةّرغب اتيم طقس نايحل ينب نم ةأرما نينج يف ىضق ميم هللا لوسر نأ

 .ةملسم نب دمو ةريغملا ثيدح نم اذه وحنب نيحيحصلا يف تباث وهو . ( ةمأ

 دبعلا يف انهو «سرفلا هجو يف ضايبلا اهلصأو ءارلا ديدشتو ةمجعملا مضب ةّرغلاو

 نم تام مث ًايح نينجلا جرخ اذإ امأو . هلاكب مسجلا نع ةرغلاب رّبع هنأك ةمألا وأ

 دق ليوط ةرغلا يف فالخلاو ءرحلا نينجلا يف اذهو «دوقلا وأ ةيدلا هيفف ةيانجلا

 . ىقتنملا حرش يف هتيفوتسا
 امنإو كلذ يف فالخ الف اهبسحب هشرأ وأ هتميق كولمملا يف نوك امأو

 ؛ موزللا ىلوألاو ال مأ ةدايزلا مزلت له رحلا ةيد ةميق تزواج اذإ اوفلتخا

 وا اهثلث وا ةيدلا فصن رحلا يف هيف ناك اف هتميق نم بوسنم هيلع ةيانجلا شرأو

 . كلذ وحنو اهرشع وأ اهثلث وأ ةميقلا فصن دبعلا يف هيفف «كلذ وحنو اهرشع

 شرألا ناك ءاهيلع ىنج اذإو .اهتميق اهيفف .لتاق اهلتق اب ةبادلا امأو

 مولعم وهف .هصوصخب ليلد هيلع مقي مل نإو اذهو .ةيانجلاب اهتميق صقن رادقم

 نمف «سانلا هكلمي ام ةلمج نم باودلا رئاسو دبعلا نأل ءةيلكلا ةلدألا نم

 بجاولا ناك «هصقنت ةيانج هيلع ىنج نمو «هتميق هيلع بجاولا ناك « هفلتأ

 ىلوألا ناكو «تاناويحلا ريغ نم هكولمم ريغ ىلع ىنج ول اك «شقنلا شرأ هيلع

 . ةميقلا صقن هيلع ةيانجلا يف بجي باودلا رئاسك كولمملا نوكي نأ
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 ٠ باب
 ةماسقلا يف ءاح ام

 مهراتخ انيمي نوسخ يهو «تتبث نيروصحم ةعامج نم لتاقلا ناك اذإ
 نإو .تطقس اوفلح نإو .مهبلع - اولكن نإ - ةيدلاو .ليتقلا يلو
 . لاملا تيب نم تناك رمألا سبتلا

 Ty لو هلوقلف ٠ ًانيمب نيسمح ةماسقلا نوك امأ : لرقأ

 .ةمثح يلأ نب , لهس ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو . .« انيمي

 مسم هجرخأ الف ؛تطقس اوفلح نإو «مهيلع اولكن نإ ةيدلا نوك امأو
 ءراسي نب ناملسو . نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر
 تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ مي ينلا نأ» : لل ينلا باحصأ نم لجر نع
 نأ نيب مهيلع ىعدملا نوريخي اوناك ةيلهاجلا يف مهنأ تبث دقو . .« ةيلهاجلا يف هيلع

a 
 أ :اهيفو «ةليوط ةصق يهو سابع نبا ع نم اا يراخبلا هجرخا
 نأ تئش نإ :ثالث ىدحإ انم رتخا هل لاق بلاط اأ ناو ان انعم ناك لتاقلا

 كموق نم نوسخ فلح تئش نإو «انبحاص تلتق كنإف ٠ لبالا نم ةئام يدؤت
 هتتأف . فلحن اولاقف مهربخأف هموق ىتأف . .هب كانلتق تيبأ نإف .هلتقت مل كنأ

 اأ ايا: تلاقف «هنم تدلو دق تناك مهنم لجر تحت تناك مشاه ينب نم ةأرما
 ` ريصت ثيح هنيمي ربصت الو نيسمخلا نم لجرلا اذه نبا ريجت نأ بحأ بلاط
 ناكم اوفلحي نأ نسخ تدرأ بلاط ابأ اي لاقف «مهنم لجر هاتأف لعفف نايألا
 الو ينم امهلبقاف ناريعبلا ناذه .ناريعب مهنم لجر لك بيصيف .لبإلا نم ةثام
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 نبا لاق « اوفلحف نوعبرأو ةينامث ءاجو « اهلبقف ,ناميألا ربصت ثيح ينيمي ربصت

 نيع نيعبرألاو ةيناثلا نمو لوحلا لاح ام هديب يسفن يذلاوف :سابع

 .فرطت

 ETO امأو

 ذئموي وهو ربيخ ىلإ دوعسم نب ةصيحمو لهس نب هللادبع قلطنا » :لاق ةمثح

 . هنفدف ًاليتق همد يف طحشتي وهو لهس نب هللادبع ىلإ ةصيحم ىتأف اقرفتف حلص

 يبنلا ىلإ دوعسم انبا ةصيحمو ةصيوحو لهس نب نمحرلا دبع قلطناف ةنيدملا مدق 3

 تكسف موقلا ثدحأ وهو ربك ربك :لاقف ملكتي نمحرلادبع بهذف لِ
 مو فلحن فيكو اولاقف «مكبحاص وأ مكلتاق نوقحتستو نوفلحتأ ؛لاقف الكتف

 موق ناميأ ذخأن فيك : : اولاقف ءانيمي نيسمخب دوه مكئربتف ؛لاق ءرن و دهشن

 : ظفل يفو ءامهريغو نيحيحصلا يف وهو . و

 فلتخا دقو .« ةقدصلا لبإ نم ةئامب هادوف همد لطبي نأ ملم هللا لوسر هركف و

 قحلا ىلإ برقأ وه هانركذ امو .ًاريثك ًافالتخا ةماسقلا ةيفيك يف ماعلا لهأ

 , روك ذملا لهس ثيدح نم ةياور يف عقو دقو «ةرهطملا ةعيرشلا دعاوقل قفوأو

فديف مهنم لجر ىلع مكنم نوسخ مسقيو : : لاق يلو ينلا نأ
 اوئاقف «هتمرب ع

 : لاق ديعس ينأ نع «يقهيبلاو .دمحأ جرخأ دقو . (فلحن فيك هدهشن مل رمأ

 . اهنيب ام عرذف هَ هللا لوسر رمأف «نيتيرق نيب ًاليتق مب هللا لوسر دجو

 هب درفت : يقهيبلا لاق . ( مهيلع هنيد ىقلأف ربشب نيبناجلا دحأ ىلإ برقأ دجوف

 . لصأ هل سيل ثيدحلا اذه : يليقعلا لاقو « اهب جتحي الو ةيطع نع ليئارسإ وبأ

 نيب دجو ًاليتق نأ » يبعشلا نع يقهيبلاو ةبيش يأ نبآو قازرلا دبع جرخأو

ف امهنيب ام اوسيقي نأ باطخلا نب رمع مهرمأف .ركاشو ةعادو
 ةعادو ىلإ هودجو

 مهمرغأ مث التاق تملع الو هتلتق ام لجر لك ًانيه نيسخ مهفلحأو ,برقأ

 نع تعفد انلاومأ الو انلاومأ نع تعفد اننامأ ال : : نينمؤملا ريمأ اي اولاقف «ةيدلا

 ديعس نع يقهيبلاو ينطقرادلا هوحن جرخأو .« قحلا كلذك : رمع لاقف ءاننامأ

 لاق . ُب مكيبن ءاضقب مكيلع تيضق امنإ :لاق رمع نأ ؛ هيفو «بيسملا نبا
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 لاقو « هك رت ىلع اوعمجأ حيبص نب رمع هيفو . ركنم يلو ينلا ىلإ هعفر :يقهيبلا
 هب موقت ال اذهو «روعألا ثراحلا نع يبعشلا هاور امنإ «تباثب سيل : يعفاشلا
 ,ةجح كلذ يف سيلف عفرلا مدع عم امأو .هعفر ضرف ىلع هدانسإ فعضل ةجح
 يتلا ةيلهاجلا ةماسق ىلإ عوجرلاف ‹ حيحص ريغ وأ حيحص داتساب درو ءاوس

 نم دواد وبأ جرخأ دقو .اهركذ مدقت دقو «باوصلا وه يلم ينلا اهررق
 نأ» . راصنألا نم لجر نع راسي نب ناولسو نمحرلادبع نب ةملس يبأ ثيدح
 لاقف ءاوبأف الجر نوسخ مكنم فلحي : مهب أدبو دوهيلل لاق يلو يبا
 هللا لوسر اهلعجف « هللا لوسر اي بيغلا ىلع فلحن :اولاقف . اوفلحتسا : :راصنألل
 ام فلاخ ال حص اذإ اذهو .« مهرهظأ نيب ذو ال دوهيلا ىلع ةيد ا

 يف تبث امل فلاخم نكلو ءاوفلحي مل اذإ نيمهتملا ىلع ةيدلا بوجو نم انركذ
 نإ :ماعلا لهأ ضعب لاق دقو « ةصقلا كلت يه ةصقلا هذه تناك نإ نيحيحصلا
 .هيلإ تفتلي ال فيعض ثيدحلا اذه



 ةيصولا باتك

 الو ؛ثراول الو .ًارارض حصن الو هيف يعوي ام هل نم ىلع بت

 0 ‹ نيدلا ءاهق دقت ببجيو .ثلثلا نم برقلا يف يهو ‹ ةيبصعم ي

 . «لاملا تيب نم ناطلسلا هاضق هنيد يضقي ام كرتي

 يف رمع نبا ثيدحلف ؛يصوي ام هل نم ىلع ةيصولا بوجو امأ :لوقأ

 نيتليل تيبي ماسم ءىرما قح ام  :لاق وب هللا لوسر نأ « امهریغو نيحيحصلا
 ىلإ بهذ دقو .«هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو الإ هيف يصوي نأ ديري ءيش هلو

 هاكحو ,نورخاو فرصم نب ةحلطو ءزلجم وبأو «يرهزلاو ءءاطع بوجولا

 نياو»: ةناؤغ واو دادو قاصتنا لاق هيو , يدقلا يف يعفاشلا نع يقهيبلا

 ثيدحب هنع باجيو هبجاوب سيلو ةبودنم ةيصولا نأ ىلإ روهمجلا بهذو ءريرج

 . بوجولا ديفي هنإف بابلا

 :لاق هلم هللا لوسر نع ةريره ينأ ثيدحلف ءًارارض حصت ال اهنوك امأو
 يف نا راضيف توملا هرضحي مث «ةنس نيتس هللا ةعاطب ةأرملا وأ لمعيل لجرلا نإ ,

 نيد وأ اهب يصْوُي ةّيِصَو ِدْعَب نم :ةريره وبأ أرق مث ءرانلا امل بجتف ةيصولا
 [ ١٠١ : ءاسنلا ] 4# ميظعلا زوفلا كلذو  :هلوق ىلإ هللا َّنِم ٌةّيِصَو اضم ريَ

 نيعبس :هيف الاقو .هانعم ةجام نباو دمحأ جرخأو . يذمرتلاو دواد وبأ هج رخأ

 هقثو دقو «لاقم هيفو « بشوح نب رهش هدانسإ يفو يذمرتلا هنسح دقو «ةنس

 حيحص دانسإب ًافوقوم روصنم نب ديعس جرخأو .نيعم نب ىبحيو لبنح نب دمحأ

 اعوفرم يئاسنلا هجرخأو .« رئابكلا نم ةيصولا يف رارضالا » :سابع نبا نع

 اهب نوذأملا ةيصولا دييقت اهيففاهريغ نع ةينغم ةي ركلا ةيآلاو «تاقث هلاجر دانساب

 . رارضلا ةيصو نالطب ىلع عامجإلا ةمئألا نم ةعاج ىور دقو . رارضلا مدعب

 هللا لوسر عمس هنأ ةجراخو رمع نع يور الف «ثراول حصت ال اهنوك امأو

 هجرخأ .«ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ  :لوقي يي
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 هححصو . يقهيبلاو . ينطقرادلاو .يذمرتلاو , يئاسنلاو .ةجام نباو ىدجأ
 نم هنسحو يذمرتلاو .ةجام نباو .دواد وبأو «دمجحأ اضيأ هجرخأو . يذمرتلا

 نع يور اذإ يوق وهو شايع نب ليعامسإ هدانسإ يفو .ةمامأ يلا ثيدح
 وهو ماسم نب ليبحرش نع هاور هنأل مهنع ةياور نم ثيدحلا اذهو . نييماشلا
 نبا ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ دقو .ًاضيأ ظفاحلا هنسح دقو ةقث يماش
 نأ الإ ثراول ةيصولا زوجت ال» :هظفلو تاقث هلاجر رجح نبا لاق «سابع
 .هدج نع هيبأ نع ديعس نب ورمع ثيدح نم ينطقرادلا جرخأو .« ةثرولا ءاشي
 : صيخلتلا يف لاق .« ةثرولا زيجي نأ الإ ثراول ةيصو ال » :لاق هر ينل نأ
 . ينطقرادلا دنع رباج نعو «ةجام نبا دنع سا نع بابلا يفو «هاو هدانسإ

 لهأ اندجو : :لاقف رتاوتم نتملا اذه نإ : يعفاشلا لاق دقو .ًاضيأ هدنع ىلع نعو

 يف نوفلتخي ال مهريغو شيرق نم يزاغلاب معلا لهآ نم مهنع انظفح نمو ايتفل
 نمم هنع اوظفح نمع هنورثأيو .« ثراول ةيصو ال ٠:حتفلا ماع لاق هلل 5 نأ

 . ىهتنا دحاو لقن نم ىوقأ وهف ةفاك نع ةفاك لقن ناكف ماعلا لهأ نم

 ( نبذ وأ اهب ىصوُي ةيِصَو دعب نمل :ىلاعت هلوقل ًاديقم ثيدحلا اذه 0
 .روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو [ ١1 : ءاسنلا ]

 ينطقرادلاو دمحأ دنع ءادردلا يلأ ثيدحلف «ةيصعم يف حصت ال اهنوك امأو
 ل ةدايز مكتافو دنع مکارم ثلثبمكيلع قدصت هللا نإ » :لاق و يبنلا نع
 .رازملاو .ةجام نبا هجرخأو . ( مكلامعأ يف مكل ةدايز هللا اهلعجيل مكتانسح
 ينطقرادلا ًاضيأ هجرخأو .فعض هدانسإ يفو ةريره يلأ ثيدح نم «يقهيبلا
 نم ء ءافعضلا يف يليقعلا هجرخأو ,فيعض هدانسإو ةمامأ يأ ثيدح نم يقهيبلاو

 معن وبأو عناق نباو نكسلا نبا هجرخأو .كورتم هيفو قيدصلا ركب يأ ثيدح
 يهو هتبحص يف فلتخم وهو يملسلا هللادبع نب رباج ثيدح نم يناربطلاو
 ةدايزل وه امنإ ثلثلاب ةيصولاب نذإلا نأ ىلع تلد دقو .اهعومجمب ضهتنت
 هباتك يف هيصاعم نع هدابع هللا ىهن دقو ,ةيصعم ةيصعملا يف ةيصولاو .تانسحلا

 ةيصعملا ريغب ةيصولا دييقت ىلع لدي ام دري مل ولف ٠ لَم هللا لوسر ناسل ىلعو
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 يف ةيصولا نم عنملل ةديفم ىلاعت هللا ةيصعم نم عنملا ىلع ةلادلا ةلدألا تناكل

 يف سابع نبا ثيدحلف «ثلثلا نم نوكت برقلا يف ةيصولا نوك امأو

 لإ هللا لوسر ناف «ثلثلا نم اوضغ سانلا نأ ول  :لاق اههريغو نيحيحصلا
 لوم ينلا نأ «صاقو يبأ نب دعس ثيدح هلثمو .« ريثك ثلثلاو ثلثلا » :لاق

 . ال :لاق ؟ يلام يثلثب قدصتأ هل لاق امل ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا » :هل لاق

 كنإ ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا :لاق ؟ ثلثلاف :لاق .ال :لاق ؟ رطشلاف :لاق

 يف وهو «« سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم مهل ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نإ

 م ولو ثلثلا ىلع ةدايزلا نم عنملا ىلإ روهمجلا بهذ دقو .اهريغو نيحيحصلا

 كيرشو قاحسإو ةيفنحلا ثراولا مدلك عم ةدايزلا زوجو «ثراو يصوملل نكي

 يف ةقلطم ةيصولا نأب اوجتحاو «دوعسم نباو ىلع لوق وهو ةياور يف دمحأو

 هاكحو «قالطالا ىلع هل ثراو ال نم يقبف «ثراو هل نمب ةئّسلا اهتديقف ةيآلا
 ديز يلأ ثيدح نم يئاسنلاو «دواد وبأو . دمحأ جرخأ دقو «ةرتعلا نع رحبلا يف

 عرقأف مهريغ لام هل سيل هتوم دنع دبعأ,ةتس قتعأ الجر نأ » :يراصنألا

 لاق هنأ ءدواد يبأل ظفل يفو .«ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف يل هللا لوسر مهنيب

 جرخأ دقو .«نيملسملا رباقم يف نفدي مل نكدي نأ لبق هتدهش ول » : هَل

 : دمحأل ظفل يفو . نعمل نب اربع تيدح نب هيغو هنا ا

 لمف وأ :لاقف عنص اجب يوب هللا لوسر اوربخأف بارعألا نم هتثرو ءاج هنأو

 . « هيلع انيلص ام هللا ءاش نإ انملع ول ؟ كلذ

 نباو دمحأ دنع لوطألا دعس ثيدحلف «نويدلا ءاضق ميدقت بجي هنوك امأو

 كرتو .مهرد ةئامثالث كرتو تام هاخأ نأ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر دانساب ةجام .

 سبتحم كاخأ نإ » : وب يبنلا لاقف ٠ هلايع ىلع اهقفنأ نأ تدرأف :لاق ًالايع

 ةأرما امههتعدا نيرانيد الإ هنع تيدأ دق : : هللا لوسر اي لاقف ءهنع ضقاف هنيدب

 هيلع لد دقو .فالخ كلذ يف سيلو .« ةقح اهنإف اهطعاف ؛لاق ةنّيب اه سيلو

 .[ ٠١ : ءاسنلا ] 4 نيد ْوأ اهب ىصوُي ةّيِصَو ِدْعَب نم : ىلاعت هلوق
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 ءلالا تيب نم ناطلسلا هاضق هنيد يضقي ام كرتي ملو تام نم نوك امأو

 وأ ًالام فّلخ نم » : هتبطخ يف ملو لاق هنأ نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدحلف

 ءدمحأ هوحن جرخأو . يلع هنيدو يلإ هلكف ًانيد وأ الك فلخ نمو هتثرولف ًاقح

 اضيأ هجرخأو « رباج ثيدح نم ينطقرادلاو «نامح نباو , يئاسنلاو «دواد وبأو

 نابلس ثيدح نم يناربطلا هجرخأو  ديعس ين ثيدح نم ينطقرادلاو يقهيبلا
 ش ا ج ن اف نابع نا ةصرخأو



  ثيراوملا باتك

 ضورفلا يوذب ءادتبالا بجيو ءزيزعلا باتكلا يف ةلصفم يه

 عم نبالا تنبلو ةبصع تانبلا عم تاوخألاو ةيصعللف يقب امو ةردقملا

 .نيوبأل تخألا عم بأل تخألا اذكو «نيثلثلا ةلمكت سدسلا تنبلا

 .هطقسي ال نم عم دجلل وهو «مألا مدع عم سدسلا تادجلا وأ ةدجللو

 يفو «بألا وأ نبالا نبا وأ نبالا عم ًاقلطم تاوخالاو ةوخألل ثاريم الو

 طقسيو .مأل ةوخألا الإ «تانبلا عم نوثريو «فالخ دجلا عم مهثاريم

 تيب نم مدقأ مهو نوثراوتي ماحرألا ولوأو ؛نيوبأل خألا عم بأل خألا

 الإ ةينازلاو ةنعالملا دلو ثري الو «لوعلاف ضئارفلا تمحازت نإف لاما

 ثاريمو «لهتسا اذإ الإ دولوملا ثري الو «سكعلاو اهتبارقو همأ نم

 عيب مرحيو «ماهسلا يوذ دعب يقابلا هلو تابصعلاب طقسيو هقتعمل قيتعلا

 . لوتقملا نم لتاقلا ثري الو ,نيتلم لهأ نيب ثراوت الو ,هتبهو ءالولا

 انه ضرعتن مل ةفورعم زيزعلا باتكلا يف ةلصفملا ثيراوملا نأ معأ :لوقأ
 ال ناك ام ركذن ملو ؛عاجإلاو ةنسلا يف درو ام ىلع انه انرصتقاو ءاهركذل

 درجم سيلف باتكلا اذه يف انتداع هب ترج اك «يأرلا ضحم الإ هل دنتسم
 يف ةجح الو ليلدلا مدع عم هداهتجاو هيأر ملاع لكلف « نيودتلل ًاقحتسم يأرلا

 يف امم كل عمتجا اذه تفرع اذإو ,رخآلا ضعبلا ىلع ماعلا لهأ ضعب داهتجا

 نإف ةنّسلاو باتكلاب تباثلا ضئارفلا مع عيمج انهه هانركذ امو ؛ زيزعلا باتكلا

 ذاعم ثيدحب المع كيأر هيف دهتجاف ءاههيف نكي مل ام ثيراوملا نم كل ضرع

 ظ ۰ . روهشملا

 .ةبصعللف يقب امو «ةردقملا ضورفلا يوذب ءادتيالا بحي هنوك امأو (

 اوقحلأ» :لاق مب ينلا نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف سابع نبا ثيدحلف
 ءابصنالا انه ضئارفلاب دارملاو .«ركذ لجر ىلوأل وهف نتن فاه ارا
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 ضئارفلا يوذ ءاطعإ دعب يقب امو «صنلاب ال نوقحتسملا مه اهلهأو .ةردقملا

 . ركذ لجر ىلوأل وهف ؛مهضئارف
 اك ريدقت ريغ نم يقب ام نذخأي يأ ,ةبصع تانبلا عم تاوخألا نوك امأو

 يراخبلا دنع دوعسم نبا ثيدحلف ,. ضئارفلا لهأ ضورف دعب لجرلا ذخاي
 «فصنلا تنبلل نأب تخأو نبا تنبو تنب يف ىضق ل ينلا نأ» :هريغو
 تنبل نأ اذه دافأ دقو «تخأللف ىقب امو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو
 1 .نيثلثلا ةلمكت سدسلا تنبلا عم نبالا

 ليق دقف نيثلثلا ةلمكت نيوبأل تخألا عم سدسلا بأل تخألل نوك امأو
 . هيلع عمج كلذ نإ

 نب ةصيبق ثيدحلف ؛مألا مدع عم سدسلا تادجلا وأ ةدجلل نوك امأو

 ماحلاو نابح نباو هححصو يذمرتلاو ةجام نباو . دواد يلاو . دمحا دنع بيؤد
 يف كلام :لاقف اهثاريم هتلأسف هنع هللا يضر ركب يلأ ىلإ ةدجلا تءاج » :لاق

 لأسأ ىتح يعجراف «ًائيش هللا لوسر ةنّس يف كل تملع امو ءيش هللا باتك
 اهاطعأف يم هللا لوسر ترضح :ةبعش نب ةريغملا لاقف ؛سانلا لأسف «سانلا
 ام لثم :لاقف يراصنألا ةملسم نب دم ماقف ؛كريغ كعم له لاقف «سدسلا
 رمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج مث ؛لاق , ركب وبأ اه هذفنأف ةبعش نب ةريغملا لاق
 نإف سدسلا كاذ وه نكلو .ءيش هللا باتك يف كلام :لاقف ؛ اهثاريم هتلأسف

 حيحص هدانسإو ؛ رجح نبا لاق .« ال وهف هب تلخ اکیأو اكنيب وهف اتعمتجا
 الو قيدصلا نم هعامم حصي ال ةصيبق نإف ءةلسرم هتروص نأ الإ هلاجر ةقثل
 هنأ حيحصلاو «هدلوم يف فلتخا دقو رل وغ نبا هلاق .ةصقلا هدوهش نكمي
 .هيبأ دنسم يف دمحأ نب هللادبع جرخأو .ةصقلا هدوهش دعبيف حتفلا ماع دلو

 :تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلاو «هجرختسم يف ةدنم نباو
 ةياور نم وهو .« اهنيب سدسلاب ثاريملا نم نيتدجلل ىضق ُب ينلا نأ ١
 _ ثيدح نم يئاسنلاو « دواد وبأ جرخأو .هنم عمسي مو ةدابع نع ىبحي نب قاحسإ
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 نبا هححصو . ٠ مأ اهنود نكي مل اذإ سدسلا ةدجلل لعج هيلي ينلا نأ : ةديرب

 هلل اديمع هدانسإ يفو «يدع نبا هاوقو «دوراجلا نباو .ةميزخ نباو «نكسلا

 :لاق ًالسرم ديزي نب نحرلادبع نع ينطقرادلا جرخأو . هيف فلتخم وهو يكتعلا

 ةدحاوو « بألا لبق نم نيتنثا «سدسلا تادج ثالث هيي هلا NE ىطعأ :

 ,يعخنلا مهاربإ نع ليسارملا يف ًاضيأ دواد وبأ هجرخأو .«مألا لبق نم

 ديز نع قرط نم ينطقرادلا هجرخأو , نسحلا لسرم نم يقهيبلا اضيأ هجرخأو

 ىنعي نهضرف ةلأسم : رحبلا يف لاق «هرکذ ام ريغ راثآ بابلا يفو .تباث نبا

 ق ال بألا مأو مألا مأ يوتستو نيوتسا اذإ نرثك نإو. سدسلا تادجلا

 بالاو ,تاهمألا الإ نهطقسي الو «برقألاب دعبألا طقس نفلتخا ناف اههنيب

 .نيفرطلا نم مألاو ,هتهج نم تادجلا طقسي

 نأ ؛نيصح نب نارمع ثيدحلف ؛هطقسي ال نم عم نسدسلا:هجلل نوک امأو

 كل » :لاق ؟هئاريم نم يلاف ؛تام ىينبا نبا نأ لاقف ا يبنلا ىتأ ًالجر

 سدسلا نإ لاقف هاعد ربدأ الف ؛رخآ سدس كل لاقف هاعد ربدأ الف «سدسلا

 .دمحا جرخاو .هححصو يدذمرتلاو «دواد وباو «دمحا هاور .« ةمعط رخآلا

 لوسر ةضيرف نع لأس رمع نأ» : : نسخلا نع ةجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو

 . لو هللا لوسر اهيف ىضق : :لاقف يفزملا راسي نب لقعم ماقف « دجلا يف اوب هللا

 اف تيرد ال :لاق .يردأ ال :لاق ؟ نم عم :لاق .سدسلا :لاق ؟ اذام :لاقف

 يراخبلا جرخأ دقو .رمع نم عمسي مل نسحلا نأل عطقنم وهو « ؟نذإ ىنغت

مهدعب نمف ةباحصلا فلتخا دقو « لقعم نع نسحلا ثيدح |ههبحيحص يف ماسمو
 

 قحتسي هنأ ىلع ليلدلا لد دقو .ةددعتم اياضق مهنع تيورو «ًاريثك ًافالتخا

 ثيدح يف |( كلذو ةمعط وهف هيلع ةدايز هيلإ راص اذإف «هضرف هنأو سدسلا

 هطقسي نم هعم ناك اذإ هنأل طقسملا مدعب سدسلل هقاقحتسا انديق امنإو «نارمع

 هلك ثاريملا هلف دجلا هطقسي نم دجلا عم ناك اذإ اذكهو هل ءيش الف بألاك

 وأ نبالا نبا وأ نيالا عم ًاقلطم تاوخألاو ةوخإلل ثاريم ال هنوك امأو 1

 . ماعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الف ,بألا
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 يذلا ليلدلا دو مدعلف «فالخ دجلا عم ةوخالا ثاريم يف نوك امأو

 ىلوأ دجلا نأ ىلإ رمعو ركب وبأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج بهذف ؛ةجحلا هب موقت
 دجلا نأ ىلإ تباث نب ديزو دوعسم نباو يلع مهنم ةعاج بهذو ؛ةوخالا نم

 هنإ لاق ةوخالا طقسي هنإ لاق نمف ؛لوطي ةلأسملا يف فالخلاو ةوخألا مساقي
 عقوو .ةجحلا هب موقت ال زاجم هنأب نورخآلا باجأو «بألا مسا هيلع قلطي

 ضئارفلا بتك يف نيبم وه ابك ةمساقملا ةيفيك يف فالخلا
 دنع رباج ثيدحلف «مأل ةوخالا الإ تانبلا عم نوثري ال ةوخالا نوك امأو

 ةأرما تءاجو :لاق ماحلاو هنسحو يذمرتلاو ,ةجام نباو « دواد يلأو .دمحأ

 :هللا لوسر اي تلاقف دعس نم اهيتنباب وب هللا لوسر ىلإ عيبرلا نب دعس
 دخأ اهمغ ناو. تعا ف ًاديهش كعم اهوبأ لتق عيبرلا نب دعس اتنبا ناتاه

 تلزنف كلذ يف هللا يضقي :لاقف .لامب الإ ناحكني الو الام امل عدي ماف امام
 نيثلثلا دعس يتنبا طعأ :لاقف امهمع ىلإ ميلو هللا لوسر لسرأف .ثاريملا ةيآ
 . تانبلا عم ةوخألا ثاريم ىلع ليلد اذهف .« كل وهف يقب امو نمثلا ايهمأو

 ُثروُي لجَر َناَك نإو# :ىلاعت هلوقل تنبلا عم نوثري الف مأل ةوخالا امأو
 و اك ةوخألا يف يهو .ةيآلا [ ١١ : ءاسنلا ] (ةأرما وأ ةَلالك

 مكنإ لاق » : ىلع ثيدحلف .نيوبأل خألا عم بأل خألا طقسي هنوك امأو
 نأو [ ۱۲ : : ءاسنلا ] € نيد ْوأ اهب ىّصوُي ةّيصو ِدْمَب نم : :ةيآلا هذه نوأرقت
 نود نوئراوتي مألا ينب نايعأ نأو « ةيصولا لبق نيدلاب ىضق هيوم هللا لوسر
 نباو . دمحأ هجرخأ . ۲ هيبأل هخأ نود همأو هيبأل هاخأ ثري لجرلا «تالعلا ينب

 ˆ عامجإلا مرا .ررعألا ثراحلا هدانسإ يفو ا , يذمرتلاو 531

 بأل ةوخالا تالعلا ىنبب دارملاو .نيوبأل ةوخالا نايعألاب دارملاو . كلذ ىلع
 ١ فابخألا مأل ةوخألل لاقيو

 مُهَضْمَب ماَحْرألا اولوأو] : ىلاعت هلوقلف نوثراوتي ماحرألا يلوأ نوك امأو
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 تيم تام اذإ هنأ ديفت اهنإف [ + :بازحألا ؛0 :لافنالا ] « ضعْبَب ىَلوأ

 يف ماهسلا ي وذو تابصعلا ادع نم وهو همحر يوذ نم وه نم الإ هل ثراو الو

 كرت ام بيصن لاجّرلل» : : ىلاعت هلوقو ‹ هئري هناف ضئارفلا لهأ حلطصم

 : ءاسنلا ] «َنوُبَرْقألاَو نادلاولا كرت ام بيصت ءاتشللو َنوُبَرْقأْلاو نادلارلا

 كلذ ديؤي امو «ماحرألا يوذ لمشي نيبرقألاو ءاسنلاو لاجرلا ظفلو ۷

 . يئاسنلاو « ةجام ¿ نباو «دواد يلأو .دمحأ دنع برك يدعم نب مادقملا ثيدح

 انأو «هتئرولف الا كرت نم : : يبنلا نع هاححصو نايح نباو .مماحلاو

 لقعي هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو «ثراو هنع لقعأ هل ثراو الو نم ثراو

 نع رمع ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو .ةجام ¿ نباو «دحأ جرخأو . ( هنریو هنع

 نم ظفللا اذهب هجرخأو .« هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو » : ظفألب و ا

 هلعأو «يذمرتلا هنسحو . يطقرادلاو .يئاسنلاو ‹يذمرتلا ةشئاع ثيدح

 ,ةنيدملا لهأ نم لجر نع قازرلا دبع هجرخأو «بارطضالاب ينطقرادلا

 يلأ نع راجنلا نبا هجرخأو «ءادردلا يلأ نع « ركاسع نباو « ىليقعلا هجرخأو

 .هريغل انسح نوكي نأ هلاوحأ لقأ قرط هل ثيدح وهو ةعوفرم اهلك .ةريره
 ام كلذ نمو .حيحص ثيدح وهو « مهنم موقلا تخأ نبا » : ثيدح كلذ نمو

 الإ نونوكي ال مهو .«همأ ةثرول ةنعالملا نبا ثاريم ليلو هلعج نم » : تبث

 نأ نكميو ىقتنملا حرش يف طوسبم ثيداحألا هذه ىلع مالكلاو .ماحرألا يوذ

 روك ذلا نأ ىلع لدي .« ركذ لجر ىلوألف ضئارفلا تقبأ اف » : ثيدح نإ لاقي
 ةلاخلاو ةمعلا ثاريم يفن ثيدح نوكيف «ثانإلا نم ىلوأ ماحرألا يوذ نم

 نيب عمجي كلذبو «٠ ثراو لاخلا» :ثيدح عم هل ايوقمو ىنعملا اذهل اديفم

 نمف ةباحصلا كلذ يف فلتخا دقو «ةفينح وبأ كلذ لثمب لاق دقو .ثيداحألا

 ديفت اك ةلدألا هذهو «روهمجلا بهذ ماحرألا يوذ ثيروت ىلإو «مهدعب
 كلذ ديؤي امو .لاملا تيب ىلع مهميدقت ديفت ماحرألا يوذ نيب ثراوتلا تابثإ

 ع لو ينل ىلوم نأ » : يذمرتلا هنسحو ننسلا لهأو دمحأ دنع ةشئاع ثيدح

 : اولاق ؟محر وأ بسن نم هل له :لاقف يب ينلا هب ىتأف تامف ةلخن قذع نم

 قرا



 ىلع ليلد هيف «محر وأو :هلوقف .«هتيرق لهأ ضعب هثاریم اوطعأ :لاق .ال
 وبأ جرخأو .نيملسملا لام تيب ىلإ فرصلا ىلع ماحرألا يوذ ثاريم ميدقت
 بسن اهنيب سيل لجرلا فلاحي لجرلا ناك » : لاق سابع نبا ثيدح نم دواد
 ماَحْرألا اولوأو :لاقف ؛لافنألا ةيآ كلذ خسنف رخآلا نم (هدحأ ثريف
 «دقاو نب نيسحلا نب يلع هدانسإ يفو .[ ۷۵ : :لافنألا ] € ضّْعَبب ىلْؤُأ مُهضْعَب
 .ريبزلا يلأ نع دعس نبا هوحن جرخأو .ينطقرادلا ًاضيأ ا لاق ةف
 ناک ان عين ابو اک ماعرألا يدا دیر ل ايآلا نأ لع ل كلف لر

 . ةفلاحملاب ثاريملا نم

 ن ل: يالا لا وهب كلذ یا رفا حازت هه لوملا تر ا
 اهتيمس ةلقتسم ةلاسر يف اذه تحضوأ دقو «هيلإ ريصملاب الإ هب هللا رمأ اع
 .لوعلل نوفانلا هلاق ام عيمج تعفدو «« لوعلا ةلأسم تابثإ يف لوقلا حاضيإ ١

 .سكعلاو اهتبارقو همأ نم الإ ةينازلاو ةنعالملا دلو ثري ال هنوك امأو

 اهنبا نأ » :ةنعالملا ثيدح يف اهريغو نيحيحصلا يف دعس نب لهس ثيدحلف
 .« اهل هللا ضرف ام هنم ثرتو اهثري هنأ ةنّسلا ترجف همأ ىلإ بسني ناك
 يبنلا نع «هدج نع «هيبأ نع ,ديعس نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو

 نبا هدانسإ يفو .« اهدعب نم اهتثرولو همأل ةنعالملا نبا ثاريم لعج هنأ » : إب
 نب ةلثاو ثيدح نم ةجام نباو  ىئاسنلاو « يذمرتلاو «دواد وبأ هجرخأو « ةعيط

 ءاهطيقلو , اهقيتع . ثيراوم ةثالث زوحت ةأرملا نإ » :لاق هلل ينلا نأ ؛ عقسألا
 نب ورمع هدانسإ يفو بيرغ نسح :يذمرتلا لاق .« هنع تنعال يذلا اهدلوو

 وبأو .دمحأ جرخأو . احلا ثيدحلا اذه ححص دقو .لاقم هيفو يبلغتلا ةبيور
 مالسإلا يف ةاعاسم ال » : هلم هللا لوسر لاق ؛لاق سابع نبا ثيدح نم دواد
 الف ةدشر ريغ نم ًادلو ىعدا نمو .هتبصعب هتقحلأ دقف ةيلهاجلا يف ىعاس نمو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا جرخأو .«ثروي الو ثري
 ال انز دلو دلولاف ةمأ وأ ةرحب رهاع لجر اأ » : لوب هللا لوسر لاق ؛لاق هدج
 لاق « يقشمدلا يشرقلا ىسوم نب ىسيع دم وبأ هدانسإ يفو .«ثروي الو ثري
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 نع ًاضيأ بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو 506 يقهيبلا

 نم همأ لهأل انز دلو قحلتسم لك نأ ىضق هِي ينلا نأ :هدج نع هيبأ

 نب دم هدانسإ يفو «مالسإلا لوأ يف قحلتسا اف كلذو .«ةمأ وأ ةرح اوناك

 دلوو ةنعالملا دلو نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .لاقم هيفو يماشلا يلوحكملا دشار

 ءاهمأل نوكي اههئاريم نأو اهنوثري الو هتبارق نم الو بألا نم ناثري ال انزلا

 . اهنم ناثري اهو , اهتبارقلو

 يأ دنع ةريره يأ ثيدحلف ءلهتسا اذإ الإ دولوملا ثري ال هنوك امأو

 نب دم هدانسإ يفو :«ثرو دولوملا لهتسا اذإ » :لاق ميل يبنلا نع «دواد

 دمحأ جرخأو . هحيحصت نابح نبا نع يور دقو . فورعم لاقم هيفو .قاحسإ

 : الاق هللادبع نب رباجو ,ةمرخم نب روسملا نع , دنسملا يف هللا دبع نبا ةياور يف

 . يذمرتلا ًاضيأ هجرخأو .« لهتسي ىتح يبصلا ثري ال ب هللا لوسر ىضق»

 .« ثروو هيلع ىلص طقسلا لهتسا اذإ» : : ظفلب يقهيبلاو «ةجام ¿ نباو «يئاسنلاو

 ًاعوفرم يورو «يذمرتلا لاق فبعض وهو مسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو

 .هعفر حصي ال :للعلا يف ينطقرادلا لاقو . يئاسنلا مزج هبو «حصأ فوقوملاو

 وحن وأ ءاكب وأ حايص نم دولوملا ةايح ىلع لدي ام رودص لالهتسالاب دارملاو

 .ثرإلا يف لالهتسالا رابتعا يف ماعلا لهأ نيب فالخ الو « كلذ

 يوذ عم يقابلا دلو تابصعلاب طقسيو هقتعمل قيتعل ثاريم نوک امأو

 نع دمحأ جرخأو .حيحصلا يف تباث وهو « قتعأ نمل ءالولا » : ثيدحلف ؛ ماهسلا

 هتنبا لوب ينلا ثّروف هتنبا كرتو تام اهالوم نأ » . ةزمح تنب ىملس نع ةداتق

 .حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو . ىملس نبا ناكو .«فصنلا ىلعي ثروو فصنلا

 جرخأو . ياربطلا ًاضيأ هجرخأو «ةزح تنب ىملس نم عمسي مل ةداتق نكلو

 ةزمح ةنباو ةتنبا كرتو يفوت ةزمحل ىلوم نأ : : سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا

 نم هو هام نبا اوب .« فصنلا ةزمح ةئباو فصنلا هتنبا هيي يبنلا ىطعأف

 يلأ نب نح رلادبع نب دم هدانسإ يفو «يئاسنلا هجرخأ اذكو ,ةزمح ةنبا ثيدح
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  :ليقو . ىملس : ليقف «ةزح ةنبا مسا يف فالتخالا عقو دقو ؛فيعض وهو ىليل
 وأ قتعملل يقابلاو مهماهس قيتعلا ماهس يوذل نأ ىلع ليلد نيثيدحلا يفو ؛ ةمطاف

 نب رمع نع يورف «هقتعمو هماحرأ يوذ كرت نميف فالخلا عقو دقو ؛ هتبصعل
 يوذ دعب الإ ثري ال قاتعلا ىلوم نأ » :سابع نباو «دوعسم نباو .باطخلا

 دعب يقابلا ذخأيو ماحرألا يوذ ىلع مدقي هنأ ىلإ مهريغ بهذو .«ماحرألا

 نم هب لدتساو .ةزمحل ناك ىلرملا نأ يور دقو .تابصعلاب طقسيو ماهسلا يوذ

 هنأ حيحصلاو « قيتعلا ماهس يوذ دعب يقابلا قتعملا ماهس يوذل نوكي هنإ لاق
 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةبيش يأ نبا جرخأ دقو .ةزمح ةنبا ىلوم
 ءاسنلا ثرت الو روكذلا نم ربكألل ءالولا ثاريم » :لاق ُب يبنلا نع هدج نع
 . ىلع نع يقهيبلا جرخأو .« نقتعأ نم هقتعأ وأ نقتعأ نم ءالو الإ ءالولا نم
 .«نقتعأ نم ءالو الإ ءالولا نم ءاسنلا نوثروي ال اوناك مهنأ » :تباث نب ديزو

 ءاسنلا نوثروي ال اوناك مهنأ .تباث نب ديزو «رمعو . يلع نع يقهيبلا جرخأو
 نب ليزه نع حيحصلا طرش ىلع يناقربلا جرخأو .نقتعأ نم ءالو الإ ءالولا نم
 هتلعجو ًادبع تقتعأ ينإ :لاقف ريبزلا نب هللادبع ىلإ لجر ءاج :لاق ليبحرش
 ال مالسإلا لهأ نإ :هللادبع لاقف ءاثراو عدي ملو الام كرتو تاهف.ةبئاس
 نإو هئاريم كلو هتمعن يلو تنأو ؛نوبيسي ةيلهاجلا لهأ ناك امنإو .نوبيسي
 .لاملا تيب يف هلعجنو هبلقن نحنف ءيش يف تجرحت وأ تمنأت

 (هريغو نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدحلف .هتبهو ءالولا عيب مرحي هنوك امأو

 مدقت دق ثيداحأ بابلا ينو .«هتبهو ءالولا عيب نع ىهن هنأ » : هيلع ينلا نع
 دقو ١« بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا » :ثيدح اهنم .اهضعب
 ٠ ىلإ روهمجلا بهذ دقو .ًاضيأ رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو ,نابح نبا هححص

 . ةباحصلا ضعب همدقتو . كلام كلذ يف فلاخو هتبهو ءالولا عيب زاوج مدع

 نباو ءدواد وبأو .دمحأ هجرخأ الف .نيتلم لهأ نيب ثراوت ال هنوك امأو
 هللا لوسر نأ ؛رمع نب هللادبع ثيدح نم نكسلا نباو .ينطقرادلاو .ةجام

 رباج ثيدح نم يذمرتلا جرخأو .« ًائيش نيتلم لهأ ثراوتي ال» :لاق وب
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 هريغو يراخبلا جرخأو ليل يآ نبا هدانسإ يفو ٠. ءيش » : ظفل نود نم هلثم

 رفاكلا الو ءرفاكلا ماسملا ثري ال» :لاق يل يبنلا نع ةماسأ ثيدح نم

 ˆ انل كرت لهو» :ثيدح هريغو يراخبلا جرخأو ماسم يف ًاضيأ وهو .«ماسملا

 ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عجأ دقو .نيرفاك بلاطو ليقع ناكو «عابر نم ليقع

 ةيرفكلا للملا ثراوت يف فالخلاو .ماسملا نم رفاكلا الو رفاكلا نم ماسلا ثري

 ظ .ثراوتلا مدع يضتقي رباجو ورمع نب هللادبع ثيدح مومعو « ةفلتخملا

 . هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدحلف .لوتقملا نم لتاقلا ثري ال هنوك امأو

 «دواد وبأ هجرخأ .« ايش لتاقلا ثري ال » :لاق و يلا نع «هدج نع

 ءأطوملا يف كلام جرخأو .ربلا دبع نبا هاوقو ءينطقرادلا هلعأو . يئاسنلاو

 نب رمع نع يقهيبلاو «قازرلا دبعو ,يعفاشلاو ,يئاسنلاو ,ةجام نباو , دمحأو
 جرخأو . عاطقنا هيفو . « ثاريم لتاقل سيل » : لوقي لو ينلا تعمس : لاق باطخلا

 هدانسإ يفو .« ائيش لتاقلا ثري ال » :ًاعوفرم سابع نبا ثيدح:نم ينطقرادلا

 لتق نم » :ظفلب رخآ ًاثيدح هنع يقهيبلا جرخأو .فيعض وهو ماسم نب ريثك
 وأ هدلاو ناك نإو » :ظفل يفو .«هريغ ثراو هل نكي مل نإو هثري ال هنإف ًاليتق

 .ةجام نباو «يذمرتلا جرخأو .فيعض وهو قرب نب ورمع هدانسإ يفو .«هدلو

 نب قاحسإ هدانسإ يفو .«ثري ال لتاقلا ١ :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم
 يهو .ًاضعب اهضعب يوقي ثيداحألا هذهو .فيعض وهو ةورف يأ نب هللادبع

 ةيدلا نيبو «ءىطاخلاو دماعلا نيب قرف ريغ نم ؛ لتاقلا ثري ال هنأ ىلع لدت

 .لعلا لهأ رثكأو ,ةفينح وبأو «يعفاشلا بهذ هيلإو .لوتقملا لام نم اهريغو

 وهو «ةيدلا نود لاملا نم ثري اطخلا لتاق نإ :ةيودهلاو يعخنلاو كلام لاقو

 نب ورمع نأ ؛يناربطلا هجرخأ ام صوصخلا ىلع هدريو « صصخ ريغب صيصخت
 هجرخأ امو .« اهثرت الو اهلقعا» : مل يبنلا لاقف .أطخ هتأرما لتق ةبيش

 الف ءتتاف اهادحإ ىمرف ؛ اتلتتقا ناتأرما هل ناك يماذجلا ًايدع نأ ؛ يقهيبلا

 الو اهلقعا » : ُب هللا لوسر هل لاقف ؛ كلذ هل رك ذف هاتأ لب هللا لوسر مدق

 يف بلاطف همأ باصأف رححب ىمر الجر نأ ؛ًاضيأ يقهيبلا جرخأو . « اهثرت
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 هطعي ملو ةيدلا همرغاو رجحلا اهثاريم نم كقح ٠ : ُب ينلا لاقف ؛اهئاريم
 يقهيبلا اهقاس كلذب ةحرصم ةباحصلا نم ةعاج نع راثآ بابلا ينو اك

 عقو هنإ ؛ليق دقف .مهيلاوم نم وأ ضعبلا مهضعب نم كيلاملا ثرإ امأو

 فالخلا نإف ءرظن عامجإلا ىوعد فو .«ثرإلا عناوم نم قرلا نأ ىلع عامجإلا
 سيلو , ثاريملا تابثإ كلذ ىضتقمو فورعم ؛ كلمي ال وأ .كلمي دبعلا نوك يف

 الجر نأ » : سابع نبا ثيدح نم درو دقو «ثرالا مدع ىلع لدي ام ماقملا يف
 هجرخأ .« هثاريم هاطعأف ًادبع الإ ًاثراو كرتي ملو ميل هللا لوسر دهع ىلع تام

 ًافرص كلذ هيلإ فرص هنإ :ليق دقو «يذمرتلا هنسحو «ننسلا لهأو .دمحأ
 ظ .رهاظلا فالخ وهو
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 ريسلاو داهجلا باتك

 عم وهو ءناوبألا نذأ اذإ .رجافو رب لك عم ةيافك ضرف داهجلا

 الو ؛يمدآلا قوقح هب قحليو «نيدلا الإ اياطخلا رفكي ةينلا صالخإ

 الإ مهريمأ ةعاط شيجلا ىلع بجيو ‹ةرورضل الإ نيك رشم لاب هيف ناعتسي

 عرشيو ؛مارحلا نع مهفكو مهب قفرلاو مهترواشم هيلعو « هللا ةيصعم يف

 نوبعلا يك ذي نأو «هديري ام ريغب يروي نأ آ اوزغ دارأ اذإ مامإلل

 بجتو «ةيولألاو تايارلا ذختيو «شويجلا بتريو «رابخألا علطتسيو

 وأ ؛ةيزجلا وأ ؛ مالساالا امإ :لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ لاتقلا لبق ةوعدلا

 .ةلئملاو .ةرورفل الإ خوبشلاو لافطألاو ءاسنلا لتق مرجيو . فيسلا

 رافكلا تييبت زوبجيو ٠ةف ىلإ الإ فحزلا نم رارفلاو «رانلاب قارحالاو

 _ ٠.عادخلاو برحلا يف بذكلاو

 وه ام ةنسلاو باتكلا نم هيف بيغرتلاو هلضف يف درو دق داهجلا :لوقأ

  داهجلاب هللا رمأ دقو ماعلا لهأ نم غا فيلأتلاب كلذ درفأ دقو «فورعم

 .هنع لقاثتلا مهيلع مرحو هيلإ اورفني نأ هدابع ىلع بجوأو «لاومألاو سفنألاب

 ايندلا نم ريخ هلل ليبس يف ةحور وأ ةودغل و : : لاق هنأ م هللا لوسر نع حصو

 هنأ يلوي هنع تبثو . سنأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف وهو . « اهيف امو

 يلأ ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف اك «« فويسلا لالظ تحت ةنجلا» :لاق

 لاق يلو يلا نأ ؛هريغو يراخبلا حيحص يف تبثو .ىفوأ يأ نباو ىسوم

 .« رانلا ىلع هللا همرح هللا ليبس يف هامدق تّربغا نمو
 ا

 نم نيحيحصلا يف اك «« اهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر »

 اعم ثيدح نم يذمرتلا هححصو «ننسلا لهأ جرخأو . دعس نب لهس ثيدح
 هل تبجو ةقان قاوف هللا ليبس يف لتاق نم» :لاق للو ينلا نأ ؛لبج نبا

رج نوكيو ءرانلا ىلع همرحيو هبحاصل ةنجلا هللا بجوي لمعب كيهانف «« ةنجلا
 د

 . اهيف امو ايندلا نم ريخ هنم حاورلا وأ هيلإ ّودغلا

۳۹ 



 الإ » :لاق سابع نبا نع دواد وبأ هج رخأ الف .ةيافك ضرف هنوك امأو
 ىلإ «ةئيدَمْلا لهأل ناك ام [ 5 :ةبوتلا ] «ايلأ ًاباَذَع مُكْبَذَعُي اورفنت
 َناَك امو اهيلت يتلا ةيآلا اهتخسن [ ١5١ ؛٠٠1 :ةبوتلا ] « َنوُلَمْعَي # :هلوق
 نوكي نأ زوجي : يربطلا لاق .رجح نبا هنسح دقو [ 177 : :ةبوتلا ] ©« نونمّؤُملا
 هزفتسا نم هب دارملاو . ًاصاخ [ 88 :ةبوتلا ] © الأ ًاباذَع ْمُكْبَذَعُي اوُرفنت الإ ©
 .ةخوسنمب تسيلو ةصوصخ اهنأ رهظي يذلاو : رجح نبا لاق . عنتماف لو ينا
 ىور اك .يرصبلا نسحلاو «ةمركع خسنلا ىوعد ىلع سابع نبا قفاو دقو
 لَم ناك هنأ ١ .ةيافك ضرف ه هنأ ىلع ةلادلا ةلدألا نمو ءامهنع يربطلا كلذ
 هايارس تناك دقو .« نيملسملا ضعبب يفتكيو هريغ لسري ةراتو هسفنب ةران وزغي
 هنوك ىلإو .هلهأ يف مهضعبو وزغلا يف مهضعب نوملسملاو ء ةبقاعتم هثوعبو يلو
 نيرجاهملا ىلع نيع ضرف ناك هنإ : يدرواملا لاقو . روهمجلا بهذ ةيافك ضرف
 ضرف هنأ : :بيسملا نبا لاقو . راصنألا ىلع ًانيع ناك ٍليهسلا لاقو .مهريغ نود
 . ةباحصلا نمز يف نيع ضرف هنأ : موق لاقو .نيع

 نم داهجلا بوجو ىلع ةلادلا ةلدألا نألف رجافو رب لك عم هنوك امأو
 وأ ناطلسلا نوكب ةديقم ريغ تدرو هيف بيغرتلاو هتليضف ىلعو ةنسلاو باتكلا
 هدابع ىلع هللا اهبجوأ نيدلا ضئارف نم ةضيرف هذه لب . ًالداع شيجلا ريمأ
 صيصختف «روج وأ لدع وأ صخش وأ ناكم وأ نمزب دييقت ريغ نم نيملسملا
 لجرلا ىلبي دقو .ملع نم ةراثأ هيلع سيل ًالداع ناطلسلا هنوكب داهجلا بوجو
 .فورعم وه امك عرشلا اذهب درو دقو .لداعلا رابلا هيلبي ال ام داهجلا يف رجافلا
 نم روصنم نب ديعسو .دواد وبأو .هللادبع نبا ةياور يف دنسملا 2 دمجحأ جرخأو

 ٠ نمع فكلا :ناميإلا لصأ نم ثالث » : لب هللا لوسر لاق ؛لاق سنأ ثيدح
 ضام داهجلاو .لمعب مالسإلا نع هجرخت الو بنذب هرفكت ال هللا الإ هلإ ال لاق
 .لدع الو رئاج روج هلطبي ال .لاجدلا يتمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ هللا ينثعب ذم
 هللا ةملك نوكت نأ هداهجب دهاجملا دصقي نأ الإ داهجلا يف ربتعي الو .« لداع

 لكس لاف هريغو نيحيحصلا يف ىموم نأ ثيدح يف تبث ابك ءايلعلا يه :
4° 



 يف كلذ يأف. ءاير لتاقيو ةي لتاقيو ةعاجش لتاقي لجرلا نع إب هللا لوسر
 .؛ هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم » :لاق ؟ هللا ليبس

 ىنلا ىلإ لجر ءاج :لاق رمع نب هللادبع ثيدحلف « نيوبألا نذإ رامتعا امأو

 هنن .لاق .معن :لاق ؟كادلاو يحأو :لاقف داهجلا يف هنذأتساف هي

 تئج ينإ هللا لوسر اي ؛لاق ةجام نباو , دواد يبأو , دمحأل ةياور يفو .« دهاجف

 اهيلإ عجراف » :لاق ,نايكبي يادلاو نإو تيتأ دقلو كعم داهجلا ديرأ
 هجو نم ىلاعت هللا هجر مسم ثيدحلا اذه جرخأ دقو .« |هتيكبأ اک |[هكحضاف

 نم يوم ينلا ىلإ رجاه الجر نأ ؛ ديعس يأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .رخآ
 ءال :لاق « كل انذأ :لاقف .ياوبأ :لاقف ؟ نميلاب دحأ كل له » :لاقف .نميلا

 نبا هححصو .« اهّريف الإو دهاجف كل انذأ ناف اينذأتساف اهيلإ عجرا :لاقف

 ؛ يملسلا ةمهاج نب ةيواعم ثيدح نم يقهيبلاو , يئاسنلاو . دمحأ جرخأو .نابح

 .كريشتسأ كتئجو وزغلا تدرأ هللا لوسر اي :لاقف مب ينلا ىتأ ةمهاج نأ

 دقو .« اهيلجر دنع ةنجلا نإف اهمزلا :لاق .معن :لاق ؟مأ نم كل له :ليقف
 / ناذئتسا بجي هنأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو .ًاريثك ًافالتخا هدانسإ يف فلتخا

 .نيع ضرف اهرب نأل ءاهدحأ وأ انذأي مل اذإ مرحيو .داهجلا يف نيوبألا

 ام كلذ ىلع لديو .نذإ الف داهجلا نيعت اذإو :اولاق ةيافك ضرف داهجلاو

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج ؛لاق رمع نب هللادبع ثيدح نم نابح نبا هجرخأ
 :لاق , داهجلا :لاق .هم مث :لاق ءةالصلا » :لاقف «لابعألا لضفأ نع هلأسف لب

 ندهاجال ايبن كثعب يذلاو ؛لاق ءاريخ كيدلاوب كرمآ :لاق ,نيدلاو يل نإف

 يأ نيعلا ضرف داهج ىلع لوم وهو ؛اولاق ٠. معأ تنأف :لاق ءاهنكرتألو

 .نيثيدحلا نيب اقيفوت اهدحأ وأ باوبأ هل نم ىلع نيعتي ثيح

 يبأ ثيدحلف ؛نيدلا الإ اياطخلا رفكي ةينلا صالخإ عم داهجلا نوك امأو

 يف تلتق نإ تيأرأ هللا لوسر اي لاق ًالجر نأ ؛هريغو هللا هجر ماسم دنع ةداتق

 بستحم رباص تنأو معن » : هُوَ هللا لوسر لاق «ياياطخ ينع رفكت هللا ليبس

 هلثم جرخاو .« كلذ يل لاق مالسلا هيلع ليربج ناف « نيدلا الإ ربدم ريغ لبقم

 ٤١ع



 هللادبع ثيدح نم هريغو ملسم جرخأو . ةريره يأ رس الر ءدمجأ

 ناف نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل هللا رفغي » : لاق لَ هللا لوسر نأ ؛رمع نبا
 سا تيد نم رك قارا جرخأو . « كلذ يل لاق مالسلا هيلع ليربج

 وأ ضرع وأ مد نيب قرف ريغ نم نييمدألا قوقح لك نيدلاب قحليو «هنسحو

 اد اا

 3 هلوقلف رو الإ نيك رشا ا ف ناعتسي ال هر امأو
 ناعتسا ماسأ الف ۰ كرش نيعتسأ نلف عجرا» : نيك رشملا نم هعم داهجلا دارأ

 دمحأ جرخأو . ةريره بأ ثيدح نم هريغو ىلاعت هللا همحر ماسم حيحص يف وهو . هب
 .هيبأ نع « نمحر لادبع نب بيبح ثيدح نم هوحن يناربطلاو يقهيبلاو يعفاشلاو

 ؛لاق سنأ ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ جرخأو .تاقث هدانسإ لاجرو هدج نع
 دشار نب رهزأ هدانسإ قو . ( نيك رشملا رانب اوئيضتست ال ١ : لرب هللا لوسر لاق

 : سابع نبا ثيدح نم يعفاشلا جرخأ دقو . تاقث هدانسا ةيقبو « فيعص وهو

 يف دواد وبأ هجرخأو «ربيخ موي دوهيلا نم سانب ناعتسا 1 ينلا نأو

 .دمحأ جرخأ دقو . ًالسرم يذمرتلا ًاضيأ هجرخأو . يرهزلا ثيدح نم هليسارم

 :لوقي لوب هللا لوسر تعمس : لاق ربخم يذ ثيدح نم ةجام نباو «دواد وأو

 بهذ دقو . ارو نم ًاودع مهو متنأ نوزغتو ًاحلص مورلا نوح اصتس ١

 لا نورخآ بهذو . نيكرشلاب ةناعتسالا زاوج مدع ىلإ ءاملعلا نم ةعامج
 نب هللادبع هنع لذخناو دحأ موي يف نيقفانملاب يلزم يبلا ناعتسا دقو . اهزاوج

 ملا ىا ت فقر .نينح موي يف مهنم ةعاجج ناعتسا كلذكو «هباحصأب يأ

 ةثالث لتقف كرشم وهو دحأ موي بب ينلا عم جرخ نامزق هل لاقي ًالجر نأ »
 اذه رزأيل هللا نإ ل هللا لوسر لاق ىتح نيك رشملا ءاول ةلمح رادلا دبع ينب نم

 حتفلا ماع شيرق ىلع لرب ينلا عم ةعازخ تجرخو » .« رجافلا لجرلاب نيدلا
 الإ زرحت ال نيكرشملاب ةناعتسالا نأب ثيداحألا نيب عمجيف «نوكرشم مهو
 .ةرورض مث نكت مل اذإ ال ةرورضل



 يأ ثيدحلف ؛ هللا ةيصعم يف الإ مهريمأ ةعاط شيجلا ىلع بجي هنوك امأو

 هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم » : لاق لز ينلا نأ ؛ اهريغو نيحيحصلا يف ةريره

 ظ دقف ريمألا صعي نمو ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو « هللا ىصع دقف يناصع نمو

 وأو لوُسرلا اعطا هللا: ارعا ف : قاع هلوق يف .سابع نبا نعو .« يناصع

 نب سيق نب ةفاذح نب هللادبع يف تلزن » :لاق [ 89 : ءاسنلا ] كيم رئأ

 يف وهو «دواد ضاق: .دجأ هجرخأ .( ةيرس يف ا هللا لوسر 7 يدع

 ةّيرس لزب هللا لونمر .ثعب» : :لاق يلع ثيدح نم ًاضيأ |هيفو نيحيحصلا

 يف هوبضغأف « اوعيطيو هل اوعمسي نأ مهرمأو راصنألا نم الجر مهيلع لمعتساو

 ملأ :لاق مث ءاودقوأف اران اودقوأ لاق مث ءاوعمجف ًابطح يل اوعمجا :لاقف «ءيش

 رظنف ؛ اهولخداف : لاق  ىلب : اولاقف ءاوعيطتو اوعمست نأ يلوم هللا لوسر مرمأي

 كلذك اوناکف . رانلا نم يلوم هللا لوسر ىلإ انررف امنإ اولاقو ضعب ىلإ مهضعب

 : لاقف ميم هللا لوسرل كلذ اوركذ اوعجر الف « رانلا تئفطو هبضغ نكس ىتح

 يف ةعاطلا امنإ هللا ةيصعم يف ةعاط ال : :لاقَو ادا اهنم وجرح م اهولحد ول

 قولخم ةعاط ال هنأب حيرصتلا اهيفو ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو . ( فورعملا

 .هللا ةيصعمب اورمأي مل ام ءارمألا ةعاط بحت امنإو « قلاخلا ةيصعم يف

 ؛ مارحلا نع مهفكو مهب قفرلاو شيجلا ةرواشم ريمألا ىلع نوك امأو

 دقو [ ۱۵۹ :نارمع لآ] «رْمألا يف ْمُهَرواَشَو 9 :هلوق تحت كلذ لوخدلف

 ريغ يف كلذ هنم عقوو . هبوني ام لك يف هعم ةازغلا رواشي هيلي هلا لوسر ناك

 امل هباحصأ رواش يو ينلا نأ » : : سنأ ثيدح نم هريغو ماسم جرخأو . نطوم

 هلق ةداغ ني دعس هلع تاجا ةروهشم ةصقلاو « نايفس يلأ لابقإ هغلب

 دمحأ جرخأو . اهانضخأل رحبلا اهضيخن نأ انترمأ ول هديب يسفن يذلاو

 ناك طق احا تيار او د دع لا یر ةرير نأ تد نم یتا

 نم هريغو هللا همحر ماسم جرخأو . ٠ لب هللا لوسر نم هباحصأل ةروشم رثكأ

 يتمأ رمأ نم يلو نم مهللا » :لوقي يلب هللا لوسر تعمس :تلاق ةشئاع ثيدح

 لقعم ثيدح نم اضيأ ىلاعت هللا هجر ماسم جرخأو .«هب قفراف مهب قفرف ائيش

cer 



 الو مهل دهتجي ال مث نيملسملا رومأ يلي ريمأ نم ام » :لاق ب ينلا نع راسي نبا
 ناك » :لاق رباج ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .« ةنجلا لخدي مل الإ مه حصني

 جرخأو ٠ مهل وعديو فدريو فيعضلا ىجريف ريسملا يف فلختي ل هللا لوسر
 هللا لوسر عم انوزغ» : :لاق هيبأ نع ذاعم نب لهس ثيدح نم دواد وب أو دمحأ

 ًايدانم لب هللا لوسر ثعبف «قيرطلا سانلا قيضف اذكو اذك ةوزغ 1
 نب ليعامسإ هدانسإ يفو .«هل داهج الف ًاقيرط عطق وأ ًالزنم قيض نم ىدانف
 رمألا بوجوب عطقلل ةديفملا ةلدألا تءاج دقو .فيعض ذاعم نب لهسو شايع
 . ءارمالا كلذب سانلا قحأو « ركنملا نع يهنلاو فورعم اب

 ثيدحلف ,هديري ام ريغب ىروي نأ ًاوزغ دارأ اذإ مامإلل عرشی هنوك امأو
 يف وهو « اهريغب ىَرو ةوزغ دارأ اذإ ناك هنأ : للو ينلا نع كلام نب بعك

 . اهريغو نيحيحصلا

 نيحيحصلا يف رباج ثيدحلف .نويعلا يک ذي نأ هل عرشي هنوك امأو

 ريبزلا لاقف . موقلا ربخب ينيتأي نم ١ : : بازحألا موي لاق ُب يبنلا نأ ؛ امهريغو
 انيع ثعب هيَ ينلا نأ » : هريغو هللا همحر ماسم حيحص يف تبثو . . ثيدحلا «انأ
 ردب موي نيك رشملا شيج - رادقمب هيتأي نم ثعب هنأ تبثو .«نايفس يبأ ريع رظني

 . مهنيبو هنيب يتلا عض امل يف فقيو ودعلا رابخأ علطتسي نم رمأي ناكو «هریغو
 . تاوزغلاو ريسلا يف ةعوضوملا بتكلا يف نودم كلذو

 عقو دقف . قا ذختيو شويجلا بتري نأ هل عرشي هنوك امأو

 ًاضعب رمأي ناكف روهشم وه ام ودعلل هتاقالم دنع هشويج بيترت نم يو هنم
 نوفقي مهنأ دحأ موي ةامرلل لاقو ,رخآلا ناكملا يف نيرخآو ناكملا اذه يف فقي
 دقو . ( ريطلا هعم نمو وه هفطخت ولو ناكملا كلذ نوقرافي الو مه هنيع ثيح

 تناك ١ : لاق دواد يبأو يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح يف اک تايار هل تناك

 كاس ثيدح نم دواد وبأ جرخأو . «ضيبأ هؤاولو ءادوس هپ هللا لوسر ةيار

 ر للا لوسر ةيار تيأر » : لاق مهنم رخآ نع هموق نم لجر نع نع برح نبا
 ثيدح نم نابح نباو ماحلاو ننسلا لهأ ج رخأو لوهجم هدانسإ يفو ٠. ءارفص

٤ 



 : ناسح نب ثراحلا ثيدح يفو .« ضيبأ هؤاولو ةكم لخد لَم ينلا نأ ١ رباج

 ‹ةجام نباو «يذمرتلا هجرخأ « ءادوس تايار للو ينلا دجسم يف ىأر هنأ »

 0 . ثيداحأ بابلا ينو .حيحصلا لاجر هلاجرو

 .ةروكذملا لاصخلا ثالثلا ىدحإ ىلإ لاتقلا لبق ةوعدلا بحت اهنوك امأو

 لوسر ناك ٠ :لاق هريغو هللا هجر ملسم دنع هيبأ نع ةديرب نب نايلس ثيدحلف

 هللا ىوقتب هسفن ةصاخ يف هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع ًاريمأ رَمأ اذإ ل هل

 E BS لوقا محا اوزغا : :لاق مث ٠ ًاريخ نيملسملا نم هعم نمو

 تيقل اذإو ؛ دلو اولتقت الو اولثمت الو اوردغت الو اولغت الو ءاوزغا هللاب رفك

 لبقاف كوباجأ ام نهتيأف لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيك رشملا نم كودع

 م hl ا اس مهنع فكو مهنم

 كلذ اولعف نإ مهنأ مهربخأو نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا

 اهنع اولوحتي نأ اوبأ نإف ؛نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو نيرجاهملل ام مهلف

 ,نيملسملا ىلع يرجي يذلا مهيلع يرجي نيملسملا بارعأك نونوكي مهنأ مهربخأف

 اوبأ وه ناف < ياا نارا نا الإ يت يش ةمينغلاو ءيفلا يف مهل نوكي الو

 مهيلع هللاب نعتساف وبأ نإو ؛ مهنع فك و مهنم لبقاف كوباجأ نإف ةيزجلا مهلسف

 ميدقت بوجو ىلإ روهمجلا بهذ دقو .ثيداحأ بابلا يفو .ثيدحلا « مهلتاقو

 بوجولا ىلإ موق بهذو . مهتغلب دق 5 نمل بحت الو .ةوعدلا مهغلبت مل نمل ةوعدلا

 . اقلطم بوجولا مدع ىلإ موقو «اقلطم

 نبا ثيدحلف «ةرورضل الإ خويشلاو لافطألاو ءاسنلا لتق مرحي هنوك امأو

 يبنلا يزاغم ضعب يف ةلوتقم ةأرما تدجو » :لاق (هريغو نيحيحصلا يف رمع

 نم دواد وبأ جرخأو . « نايبصلاو ءاسنلا لتق نع 5 ا لور یھ ا

 الو ًايبص الو ًايناف ًاخيش اولتقت ال » :لاق ا هللا لوسر نأ سا :كيدح

 «دواد وبأو «دمجحأ جرخأو .لاقم هيفو زرقلا نب دلاخ هدانسإ ينو .«ةأرما

 لاق هنأ ؛ عيبر نب حابر ثيدح نم يقهيبلاو .كاحلاو ,نابح نباو «يئاسنلاو

 نم دمحأ جرخأو .ريجألا :فيسعلاو .«ًافيسع الو ةيرذ اولتقت ال » : لب
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 باحصأ الو نادلولا اولتقت ال » :لاق ميلر يبنلا نأ ؛سابع نبا ثيدح

 هقثو دقو فيعض وهو ةبيبح يلأ نب ليعامسإ نب مهاربإ هدانسإ يفو « عماوصلا '
 كلام نب بعك ثيدح نم هجرختسم يف ليعامسإلاو اضيأ دمحأ جرخأو .دمحأ

 ءاسنلا لتق نع ىن ربيخج قيقحلا نأ نبا ىلإ ثعب نيح هيَ ينلا نأ » همع نع

 د يدمدرتلاو دحأ جرخأو . a كاجر هلاجرو «« نايبصلاو

 دقو .« مهخرش اويحتساو نيك رشملا خويش اولتقا » : ظفلب ًاعوفرم ة ةرمس ثيدح
 كلذ ناك اذإ الإ نايبصلاو ءاسنلا لتق نم عنملا ىلع قافتالا عقو هنإ ؛ليق

 لارا دواد وبأ جرخأ دقو .نولتاقي وأ ةلتاقملا مهب سرتتي نأك ةرورضل

 ؟هذه لتق نم ٠ :لاقف نينح موي ةلوتقم ةأرماب رم لرب ينلا نأ ؛همركع نع
 توهأ انيف ةميزهلا تأر الف ٠ يفلخ اهتفدرأف اهتمنغ هللا لوسر اي انأ :لجر لاقف

 يفاربطلا هلصوو . هلي هللا لوسر هيلع رکدپ ملف اهتلتقف ينلتقتل يغيس مئاق ىل
 . يبكلا يف

 هيبأ نع ةديرب نب ناولس ثيدح يف ًابيرق مدقت الف ةلثملا مرحت اهنوك امأو
 ثيدح نم ةجام نباو . دمحأ كلذ وحن جرخأو .« اولثمت الو» :هيفو هدج نع

 .ةريثك ةلخملا نع يهنلا ثيداحأو «لاسع نب ناوفص

 ؛ لاق هريغو يراخبلا دنع ةريره يلأ ثيدحلف ؛رانلاب قارحإلا ميرحت امأو

 (هوقرحاف نيلجرل ًانالفو ًانالف متدجو نإ » :لاقف ثعب يف هلم هللا لوسر انثعب
 .انالفو انالف اوقرحت نأ مكترمأ تنك ينإ :جورخلا اندرأ نيح لاق مث .رانلاب

 .« [هولتقاف امهومتدجو ناف « هللا و

 اذإ عراشلا نع كلذب نذالا تبث دقف « , عاتملاو مانصألاو رجشلا ق قيرحت امأو

 ( . ةحلصم هف ناك

 نمو : ىلاعت لاق نآرقلا كلذب قطن دقف ؛فحزلا نم رارفلا ميرحت امأو
 نِم بَضَعب ةاَب ْدَقَف هتف ىلإ ًازّيَحَتُم وأ لاتقل ًافّرَحَتُم الإ ُهَرْبُد َذئمْوَي ْمهَلَوُي
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 وه فحزلا نم رارفلا نإ » : اهريغو نيخيحصلا يف تبثو [ 17 :لافنالا ] هللا
 .رارفلا تاغوسم يف اوفلتخا نإو «ةلمجلا يف فالخ الو .« تاقبوملا عبسلا نم 8

 هيف ناك نإو وهف ؛لاتقلل فرحتل امأو .ةئفلا ىلإ رارفلا هناحبس هللا زوج دقو

 : .ةقيقحلا ىلع رارفب سيل هنكل ربدلا ةيلوت

 نيحيحصلا يف ةماثج نب بعصلا ثيدحلف ء.رافكلا تيبت زوجي هنوك انا

 . يئاسنلاو «دواد ساو ءدمجحأ جرخأو . . ( مهنم مهن لاق 9 ةمهمرارذو مهئاسن

 ركب يأ عم نزاوه انتيب » : لاق عوكألا نب ر ةملس ثيدح نم ةجام نباو

 لاق ‹ ليللاب ةراغلا وه تايبلاو . 0 و هللا لوسر انيلع ١ هرمأ ناكو « قيدصلا

 لاق .مهضعب ههركو ليللاب ةراغلا يف ماعلا لهأ نم موق صخر دقو : يذمرتلا

 ( ` يالل ودعلا تب نا ناب ال :قاضساو دا

 ثیدح نم هللا هجر ماسم دنع تس ۴ برا ف بذكلا زاوج امأو

 . ف رشألا نب بعك لتقيل ةملسم نب دم ثعب امل يوب هللا لوسر نأ» :  رياج

 لاقمب هعدخي نأ هل نذأي ىنعي .« تلعف دق لاق لوقأف يل نذأف : هللا لوسر اي لاق

 ماسم جرخأو . يراخبلا يف ًاضيأ يهو « ةصقلا هذه يف هنم عقو اک ًابذك ناك ولو

 5 يبنلا عمسأ ١ : تلاق ةبقع تنب موثلك مأ ثيدح نم ىللاعت هللا هجر

 سانلا نيب حالصإالاو برحلا يف الإ سانلا لوقي ام بذكلا نم ءيش يف صخري
 رتاج رول د ) E ثيدحو و ةتأرما لجرلا ٠ تيد

 معلا لهأ نم

 لاق ؛لاق 55 ثيدح نم نيحيحصلا يف الف ؛ برحلا يف عادخلا زاوج امأو

 م :لاق ةريره يآ ثيدح نم: اهيفو ( ةعدخ برحلاو : يلو هللا لوسر

 يف رافكلا عادخ زاوج ىلع اوقفتاو :يوونلا لاق «ةعدخ برحلا e يتلا“. ٠

 ظ ظ يول ی ااا
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 لصف

 ماعلا متت ل
 ف مامإلا هفرصي هسخو «هساخأ ةعبرأ مه ناك شيجلا همنغ 57

 يوتسيو .ًاهس لجارلاو مهسأ ةثالث ةمينغلا نم سرافلا ذخأيف ءهفراصم

 مامزالا ليفنت زوجيو لتاقي مل نمو لتاق نمو «فيعضلاو يوقلا كلذ ي

 ةمينغلا نم خضريو «شيجل ا دحأك همهسو يفصلا مامإللو «شيجلا ضعب

 هذخأ ام عجر اذإو ,ًاحالص كلذ يف ىأر نإ نيفلؤملا رثؤيو رضح نل

 لبق ةمينغلا نم ءيشب عافتنألا مرحيو ءهكلال ناك نيملسملا نم رافكلا

 .ىرسألا ةمينغلا ةلج نمو «لولغلا مرحيو «فلعلاو ماعطلا الإ ةمسقلا

 0 ظ . نملاوأ ءادفلا وأ لتقلا زوجيو

 مامإلا هفرصي هسمخو هساخأ ةعبرأ مهل ناك شيجلا همنغ ام نوك امأ :لوقأ

 [ ١ :لافنألا ] 4 ءىش نم متُمْنَع اَمّنَأ اوُمَلَعاو : ىلاعت هلوقلف ؛هفراصم يف
 دواد وبأ جرخأو . ةمينغلاو ءيفلا يف ميركلا نارقلا يف درو ام كلذ نمو .ةيآلا

 نم ريعب ىلإ لوب هللا لوسر انب ىلص : :لاق ةسبع نب ورمع ثيدح نم يئاسنلاو

 لثم مكمئانغ نم يل لحي الو :  :لاق مث ريعبلا بنج نم ةربو ذخأ مّلس املف ؛ , متغملا

 نباو «يئاسنلاو , دمحأ هوحن جرخأو .« مكيف دودرم سمخلاو سمخلا الإ اذه

 Ey رجح نبا هنسحو تماصلا نب ةدابع ثيدح' نم ةجام

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يعفاشلاو «كلامو «يئاسنلاو «دواد وبأو

 معطم نب ريبج ثيدح نم كلذ وحن يورو رجح نبا ًاضيأ هنسحو «هدج نع

 . ةيراس نب ضابرعلاو
 ظ ظ

 نم كلذ يف درو الف ؛مهس لجارللو مهسأ ةثالث سرافلل نوك امأو
 ناب » .حيرصتلا اهيف ظافلأ هلو نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدح اهنم ثيداحألا

 كلذ ىنعم امهيفو . ( ًاهس لجارللو مهسأ ةثالث هسرفو سرافلل مهسأ لل يلا

 ريبزلا ثيدح اهنمو . يقرابلا ةورع ثيدح نمو «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم
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 يقال دنع مهر يآ ثيدحو ءعيحصلا اجر هاجر دمحأ دنع كلذ وحن

 ( يناسنلاو «يذمرتلا دنع ةريره يلأ ثيدح نمو «يفاربطلاو ىلعي يبأو

ERA هللا همحر ماسم دنع ريرج ثيدح
 

aدقو . ثيداحأ باميلا يو . دمجأ دنع ديزي تنب ءامسأو رباج ثيدحو  

 هل ذخ أي سرافلا نأ ىلإ ماعلا لهأ نم ةعامج بهذو روهمجلا كلذ ىلإ بهذ

 ٠ يأو دجحأ دنع ةثراح نب عمم ثيدحب اوكسمتو . هس لجارلاو نيمهس هسرفلو

 ةينامث ىلع لب هللا لوسر اهمسقف ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ تمسق » :لاق دواد

 نيمهس سرافلا ىطعأف سراف ةئ ةثامهالث مهيف ةئامسخو افلأ شيجلا ناكو ًاهس رشع

 أهو هيف نأ دواد وبأ لاقو .فعض هدانسإ يف ثيدحلا اذهو . اه لجارلاو

 .نيتئام اوناك امنإو سراف ةئامثالث لاق هنأو

 ؛لتاقي مل نمو لتاق نمو فيعضلاو يوقلا كلذ يف يوتسي هنوك امأو

 ىلع حارتقالا يف حتفلا وبأ هححصو ماحلاو دواد يأ دنع سابع نبا ثيدحلف

لا عوقو دعب ءاوسلاب ردب مئانغ مق لزب هللا لوسر نأ » : ”يراخبلا طرش
 ماصخ

 @ لاقنألا رع كتولأسي» : : ىلاعت هلوق لوزنو .«لتاقي مل نمو لتاق نم

 نب ةدارع ثيدح نم حسيحصلا لاجرب دج أ هوحن جرخأو[١ 0

 هللا لوسر اي تلق ؛لاق كلام دع دعني ا نم دمحأ جرخأو ‹ تماصلا

 كمأ دتلكث» : :لاق . ءاوس هريغ مهسو همهس نوكيو | موقلا ةيماح نوكي لجرل

 اضيأ يراخبلا هجرخأو .« مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت لهو دعس مأ نبا

 لاقف « هنود نم ىلع ًالضف هل نأ دعس ىأر : :لاق دعس نب بعصم نع يئاسنلاو

 وبأو دمحأ هو ا « مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له : يبنلا

 . هححصو يذمرتلاو ياو دواد

eنم: هیتر ا در ع نیا اک ییا ب كنت و هنوك  

 .( هل يعج لجارلا مهسو سرافلا مهس عوكألا نب ةملس ىطعأ ههلزع ينلا ن

 ءدواد ٌوِبأو . دمحأ جرخأو
يردتلا هارعوب يثاسنلاو ‹ يذمرتلاو

 ا وع ل 
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 ردب موي صاقو يبأ نب دعس لفن ر ينلا نإ ١ : ىلاعت هللا همحر ماسم ىلإ
 هيلع عاجإلا معلا لهأ ضعب ىكحو .روهمجلا كلذ ىلإ بهذ دقو «ًافيسأ
 ليفنت يف درو دقو .سمخلا نم وأ ةمينغلا لصأ نم وه له ءالعلا فلتخاو
 NS نسباو «دواد يبأو . دمحأ دنع ةملسف يأ ني تخ ةيدخ ةيرسلا

 سمخلا دعب عبرلا لفن لوب ينلا نأ » : ىاحلاو نابح نباو دوراجلا نبا هححصو

 .ةجام نباو . دمحأ هوحن جرخأو .« هتعجر يف سمخلا دعب ثلثلا لفنو ,هتأدب يف
 دما جرخاو .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم نابح نبا هححصو «يدذمرتلاو

 لوسر تعمس .؛لاق ديزي نب نعم ثيدح نم يواحطلا هححصو « دواد وبأو

 نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو .«سمخلا دعب الإ لفن ال» :لوقي ير هللا
 تخوا ايارسلا نم ثعبي نم ضعب لفني ناك يي ينلا نأ » : رمع
 ًاريعب ايارسلا ضعب ريالا يار هوا لال سراح ا ع

 0 . ثيداحأ بابلا يفو . ار

 ادع ن دبر تدخل نا 595 يفصلا مامإلل نوك امأو

 انك ١» :لاق يرذنملاو دواد وبأ هنع تكسو . يئاسنلاو دواد يأ دنع ريخشلانبا

 ىلإ هللا لوسر دم نم اهيف اذإف اهانأرقف ميدأ ةعطق هعم لجر لخد ذإ ديرملاب

 ممقأو هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ مدهش نإ مكنإ سيف نب ريهز ينب

 متنأ يفصلا مهسو يلب ينلا مهسو مغملا نم سمخلا متيدأو ةاكزلا متيتأو ةالصلا
 . هلم هللا لوسر :لاق ؟ اذه كل بتك نم انلقف .هلوسرو هللا نامأب نونمآ

 . بلوت نب رمنلا لجرلا يمسو « هللادبع نب ديرب نع مهضعب هاورو : يرذنملا لاق
 ظ يفصلا ىعدي مهس يلب ينلل ناك » :لاق ًالسرم يبعشلا نع «دواد وبأ جرخأو

 دواد وبأ جرخأو .« سمخلا لبق هراتخي ًاسرف ءاش نإو ةمأ ءاش نإو ًادبع ءاش نإ

 2 ثيدح نم هنسحو يذمرتلاو دمحأ جرخأو .هوخغ ةلسرم نوع نبا ثيدح نم

 نم دواد وبأ جرخأو « ردب موي راقفلا اذ هفيس لفنت 1 ينلا نأ » : سايع نبا
 ثيدح نم دواد وبأ جرخأو .« يفصلا نم ةيفص تناك » :تلاق ةشئاع ثيدح

 :لاق ًاضيأ سنأ ثيدح نم اههريغو نيحيحصلا يف ام هضراعيو هوحن سنأ
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 ن اود ينو ٠ لاو هللا لوسرل تراص مث يبلكلا ةيحدل ةيفص تراص »

 0 ٤ . سۇرا ةعبسب هنم اهارتشا

 هنأ هريغو سابع 7 ثيدحلف ءرضح نمل ةمينغلا نم خضري هنوك امأو
 : باجأف «سأبلا رضح اذإ مولعم مهس امل ناك له دبعلاو ةأرملا نع لئاس هلأس

 يبنلا نأ » :ظفل يفو « موقلا مئانغ نم ايذحي نأ الإ مولعم مهس امل نكي مل هنإ »

 .« ةمينغلا نم نيذحيو ىحرجلا نيواديف ءاسنلاب وزغي ناك يو

 هححصو يذمرتلاو ةجام نباو دواد وبأ ا نه برضي ماف مهسلا اأو

 نم لوب هل رمأف هيلاوم عم ربيخ دهش هنأ» : :محللا يلآ ىلوم رمع ثيدح نم

 دايز نب جرشح ثيدح نم يئاسنلاو « دواد وبأو . دمحأ جرخأو .« عاتملا يثرخ

 .ةوسن تس ةسداس ربيخ ةوزغ يلب ينلا عم تجرخ اهنأو :هيبأ مأ هتدج نع

 نم عم :لاقف بضغلا هيف انيأرف ءانئجف انيلإ ثعبف ي هللا لوسر كلذ غلبف

 يف نيعنو رعشلا لزغن انجرخ هللا لوسر اي انلقف ؟نتجرخ نم نذإبو نتجرخ
 نمق :لاق «قيوسلا يقسنو ماهسلا لواننو :ىحرجلل ءاود انعمو هللا ليبس

 اه تلقف لاق ب لاجرلل مهسأ اك انل مهسأ ربيخ هيلع هللا حتف اذإ ىتح «نفرصناف

 .جرشح وهو لوهجم لجر هدانسإ يفو .«ارمت تلاق ؟ كلذ ناك امو ةدج اي

 يعازوألا نع يذمرتلا جرخأو . ةجحلا هب موقت ال فيعض هدانسإ : يباطخلا لاقو

 تفرع اك جرشح ثيدحو .«ربيخب نايبصلل يوب يبلا مهسأ» :لاق ًالسرم

 انه ماهسألا لمح دقو .مدقت ام ةضراعمل ناضهتني الف «لسرم اذهو «فيعض

 بهذف ؛كلذ يف معلا لهأ فلتخا دقو « ثيداحألا نيب ًاعج خضرلا ىلع
 مامإلا ىأر نإ طقف مه خضري لب «نايبصلاو ءاسنلل مهسي ال هنأ ىلإ روهمجلا

 1 .كلذ

 ا اولا يس ىف هين درا

 . هريغو دوعسم نبا ثيدح نم حيحصلا يف تبث اذكهو .« نيرجاهملاو راصنألا
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 ١ لثم ةنييع ىطعأو «لبإلا نم ةئام سباح نب عرقألا ىطعأ وب ينلا نأ .
 بتك يف ةروكذم ةروهشم ةصقلاو «برعلا فارشأ نم ًاسانأ ىطعأو «كلذ

 لا  Eنب «نایفس يبأك حتفلا ةملسم رباكأ شيرق فارشأب دارملاو

 مازح نب مكحو . ىزعلا دبع نب بطيوحو «ورمع نب ليهسو «برح .

 ظ .ةيمأ نب ناوفصو

 نارمغ ثيدحلف هكلامل ناك نيملسملا نم رافكلا هذخأ ام عجر اذإ هنوك امأو
 تبيصأ لوب هللا لوسر ةقان ءابضعلا نأ » .هريغو هللا همحر ماسم دنع نيصح نع

 نأ ترذن تناك دقو « مل هللا لوسر ىلإ تعجرو نيملسملا نم ةأرما اهتبكرف

 هللا ةيصعم يف رذنب ءافو ال « يوب هللا لوسر لاقف .اهيلع هللا اهاَجْع اذإ اهرحنت

 سرف بهذ هنأ » ؛ رمع نبا نع هريغو يراخبلا جرخأو .« دبعلا كلمي ال امف الو

 قبأو يوب هللا لوسر نمز يف هيلع درف نوملسملا مهيلع رهظف ودعلا هذخأف هل

 ديلولا نب دلاخ هيلع هدرف «نوملسملا مهيلع رهظو مورلا ضرأب قحلف هل دبع

 رهظف ,ودعلا ىلإ قبأ رمع نبال ًامالغ نأ » : دواد ينأل ةياور ينو « لب ينلا دعب
 ةعاجو يعفاشلا بهذ دقو « مسقي ملو رمع نبا ىلإ لوب هدرف نوملسملا مهيلع

 هذخأ هبحاصلو نيملسملا نم ًائيش ةبلغلاب نوكلمي ال برحلا لهأ نأ ماعلا لهأ نم
 الصأ دري ال هنأ رانيد نب ورمعو يرهزلاو يلع نع يورو .اهدعبو ةمينغلا لبق

 كلامو ثيللاو ءاطعو ةعيبر نب ناهلسو رمع نع يورو ..مناغملا لهأ هب صتخيو

 دعب هدجو نإو هب قحأ وهف ةمسقلا لبق هبحاص هدجو نإ :نيرخاو دمحاو
 اذه لثم ينطقرادلا سابع نبا نع ىور دقو ةميقلاب الإ هذخأي الف ةمسقلا

 ةردملا ليصتتلا اذه ىلإ بهذ نق... اد فحص هداساو اعرفرم لضصفتلا
 .ةعبسلا ءاهقفلاو

 فلعلاو ماعطلا الإ ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ءيشب عافتنالا مرحي هنوك امأو
 نباو «يواحطلاو «يمرادلاو «دواد يلأو .دمحأ دنع تباث نب عفيور ثيدحلف

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمؤمل لحي ال » :لاق مب هللا لوسر نأ «نابح
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 . هيف هدر هقلخأ اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ًابوث سبلي الو  مسقي ىتح ًانغم لوانتي

 هدانسإ يفو .«هيف اهدر اهفجعأ اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ةباد بكري نأ الو
 00 ا BEK يب

 انك » :لاق رمع نبا ثيدح نم يراخبلا جرخأو . نسح هدانسإ نإ اضيأ لاقو

 دواد وبأ دازو .«هعفرن الو هلکأنف بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن

 يقهيبلاو دواد وبأ جرخأو «نابح نبا ةدايزلا هذه ححصو «سمخلا مهنم ذخؤي

 | ليلو هللا لوسر نمز يف اومنغ ًاشيج نأ» : : اضيأ رمع نبا ثيدح نم هححصو

 ثيدح نم هريغو هللا همحر مسم جرخأو . « سمخلا مهنم ذخأي ماف السعو ًاماعط

 ل: : تلقف «هتمزتلاف رببخ موي محش نم ًابارج تبصأ » :لاق لفغملا نب هللادبع

 جرخأو . اسبتم ميلو هللا لوسر اذإف تفتلاف « :ًائيش اذه نم ًادحأ مويلا يطعأ

 موي ًاماعط انبصأ» :لاق ىفوأ يلأ نبا ثيدح نم يقهيبلاو كاحلاو «دواد وبأ

 وبأ حرخأو . (قلطني مث هيفكي ام رادقم هنم ذخأيف ءيجي لجرلا ناكو ربيخ

 :لاق يوب ينلا باحصأ ضعب نع < ,نمحرلا دبع ىلوم مساقلا ثيدح نم دواد

 انتجرحأو انلاحر ىلإ عجرنل انك نإ ىتح همسقن الو وزغلا يف يف رزجلا لكأن انك و

 عافتنألا زاوج ىلإ بهذ دقو .دحاو ريغ مساقلا يف ماکت دقو .«هنم ةءولم

 لاقو .نذأي مل وأ مامإلا نذأ ءاوس روهمجلا ةمسق ريغب باودلل فلعلاو ماعطلاب

 الإ ذخؤي : ىسوم نب ناهلس لاقو .هريغ الو ماعطلا نم ءيش ذخؤي ال :يرهزلا

 1 ظ . مامإلا ىهني نأ
 اصق يف اهريغو نيحيحصلا يف ةريره يأ ثيدحلف «لولغلا مرحي هنوك امأو

 :لاقف هللا لوسر اي ةداهشلا هل ًائينه : ةباحصلا لاقف ؛ مهس هباصأ يذلا دبعلا

 مئانغلا نم اهذخأ ءًاران هيلع بهتلتل ةلمشلا نإ هديب دم سفن يذلاو الكر

 نيكارشب وأ كارشب لجر ءاجف سانلا عزفف :لاق ؛ مساقملا اهبصت مل ربيخ موي

 وأ كارش : لو هللا لوسر لاقف ءربيخ موي اذه تبصأ هللا لوسر هي لاقف

 :U :لاق باطخلا نب رمع ثيدح نم هللا همحر ماسم جرخأو . «ران نم ناكارش

 2 تالفو ديهش نالف : اولاقف هَ لا لوسر باحصأ نم رفن لتق ريبخ موي ناك
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 هللا لوسر لاقف .ديهش نالف اولاقف لجر ىلع اورم ىتح «دیهش نالفو ديهش
 هريغو يراخبلا جرخأو .«ةءابع وأ اهّلغ ةدرب يف رانلا يف هتيأر ينإ الك ٠ : هيل
 ةركرك هل لاقي لجر و ينلا لقث ىلع ناك » :لاق رمع نبا ثيدح نم
 ةءابع ا e رف e هيل دا وا °

 ب ينل نأ !ةراره يآ ثيدح نم هوقو يزاخبلا يف تیلو 7 :نارمع
 دقو . ثيدحلا «ةاش هتبقر ىلع سرف هتبقر ىلع ةمايقلا موي م دحأ نيفلأ ال ١ : : لاق

 ام ءلاغلا عام قيرحت يف درو دقو .رئابكلا نم هنأ ىلع عامجإلا يوونلا لقن

 نع هيأ نع بيعش :نب ورمع ثيدح نم يقهيبلاو ماخلاو دواد ویا هج رخأ

 يفو .«هوبرضو لاغلا عاتم اوقرح رمعو « ركب ابأو < هي هللا لوسر نأ » :هدج
 .ماحلاو «يذرتلاو « دواد وبأو . دمحأ جرخأو .يناسارخلا دمه نب ريهز هدانسإ

 دق لاغلا متدجو اذإ » :لاق ليلو ينلا نع باطخلا نب رمع ثيدح نم يقهيبلاو
 ريغ هيف ماکت ةدئاز نب دم نب حلاص هدانسإ يفو .«هوبرضاو هعاتم اوقرحاف لع
 ١ "0| . دحاو

 . كلذ يف فالخ الف يرسألا ةمينغلا ةلمج نم نوك امأو

 نوُكَي نأ ينل ناک ام : ىلاعت هلوقلف نملاو ءادفلاو لتقل زوج هنوك امأو

 نم اًمإف» : ىلاعت هلوقو [ 1۷ :لافنألا ] 4 ضرألا يف َنِحْنُي ىَّنَح ىَرْمُأ هل
 لتقلا ل هل لوسر نع تبث دقو [ ٤ : تي دم ] ©« ءادف اًمإو دعب

 ردب موي يفف «مئاقو يف ًارتاوتم اتوبث مهيلع ناو مهنم ءادفلا ذخأو :ئراسألل
 نب ريبج ثيدح نم يراخبلا جرخأو .مهبلاغ نم ءادفلا داو مهضعب لتق

 م بح يدع نب معطملا ناك ول ءردب ىراسأ يف لاق يو لو ينلا نأ ١ معطم
 ذخأ يوي هنأ » : سنأ ثيدح نم ماشم يفو . ( هل مهتكرتل ىنتنلا ءالؤه يف ينملك
 رجفلا ةالص دنع معنتلا لابج نم هباحصأو هيلع اوطبه نيذلا رفنلا ننادلا
 مهَيِدْيأ فك يذلا وهو لجو زع هللا لزنأف مهقتعأ ل ينلا نأ مث مهولتقيل

 نأ ىلإ ماپا دقو .« ةيآلا [ 56 :حتفلا ] ةكَم نلعب ماو
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 ذخأي وأ «لتقيف «ىرسألا يف نيملسملاو مالسإلل طوحألا وه ام لعفي مامإلا

 ىرسأ نم ءادفلا ذخأ زوجي ال : ةفئاطو دهاجيو يرهزلا لاقو . رع وأ ادل

 ؛ ءادفلاو نملا نيب ريخي لب ريسألا لتقي ال : ءاطعو نسحلا نعو .ًالصأ رافكلا

 ءاانتب: ذل الصأ ىلا زرع لر ةا غو جاد زيغي نما وره لكلام نغو

 هر الر

 لصف

 همدعو برعلا قاقرتسا يف

 ةردقلا لبق يبرحلا ماسأ اذإو سوساجلا لتقو برعلا قاقرتسا زوجيو

 ةمونغملا ضرألاو ءًارح راص رفاكل دبع ماسأ اذإو هلاومأ زرحأ هيلع
  نيمئاغلا نيب ةكرتشم اهكرت وأ اهتميق نم حلصألا لعفيف مامالا ىلإ اهرمأ
 لوسرلاو انمآ راص نيملسملا دحأ هنمأ نمو «نيملسملا عيمج نيب وأ

 .نينس رشع هرثكأ لجأ ىلإو طرشب ولو رافكلا ةنداهم زوبجيو ؛نمؤملاك
 مي يدرب ‹ةيزجلاب ةنداهملا دييأت زوبجيو

 . برعلا ةريزج

 نيحيحصلا يف ةريره يلأ ثيدحلف ؛برعلا قاقرتسا زوجي هنوك امأ :لوقأ

 اهيقتعأ » : لوم هللا لوسر لاقف « يمت ينب نم ةيبس ةشئاع دنع ناك هنأ ؛ اهريغو

 ءاج نيح لاق ُب يلا نأ ؛هريغو يراخبلا جرخاو .«ليعامسإ دلو نم اهنإف
 هللا لوسر لاقف .مهيبسو مهاومأ مهيلإ دري نأ هولأسف «نيملسم نزاوه دفو

 امإو يبسلا امإ « نيتفئاطلا ىدحإ اوراتخاف « هقدصأ ّيلإ ثيدحلا بحأ ١ : يوب

 تنب ةيريوج نأ » : رمع نبا ثيدح نم |مهريغو نيحيحصلا يفو .ثيدحلا (لاملا

 ىلع يوب هللا لوسر اهجوزت مث ءاهسفن نع تبتاك قلطصملا ينب يبس نم ثراحلا

 ام اولسرأف يوب هللا لوسر راهصأ سانلا لاق اهجوزت الف ءاهتباتك يضقي نأ
 زاوج ىلإ بهذ دقو .ةشئاع ثيدح نم دمحأ هجرخأو .« يسلا نم مهيديأب
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 نم لبقي ال هنأ :ةيفنحلاو ةرتعلا نع رحبلا يف ىكحو .روهمجلا برعلا قاقرتسا
 َحَلَسْنا اذإف# ىلاعت هلوقب لدتساو .فيسلا وأ مالسإلا الإ برعلا يكرشم
 يف ليلد ال هنأ يفخي الو .ةيآلا [ 0 :ةبوتلا ] © نيك رشملا اولتقاف مرحلا رهشألا

 دقو .كلذل ًاصصخم يلب هنم عقو ام ناك كلذ ماس ولو بولطملا ىلع ةيآلا
 ّّمإو ُدْعَب ًانَم اًمإف# :لاقف .ءادفلاو نملا نيب رييختلاب مركلا نآرقلا حّرص

 000000000089 قرفي مو [ ؛ ةيآ : هل دم ] © ءادف

 ىلع ًازئاج قاقرتسالا ناك ول » :نينح موي لاق موب يبنلا نأ ؛يقهيبلاو يعفاشلا
 . ًادج فيعض وهو يدقاولا هدانسإ يفو .«ىرسأ وه امنإ مويلا ناكل برعلا

 نم ًافعض دشأ وهو ضايع نب ديزي اهيف ىرخأ قيرط نم يفاربطلا هاورو
 , مهثانإب ال برعلا روكذب قاقرتسالا زاوج مدع ةيودملا تصخ دقو . يدقاولا

 .قاقرتسالا عرف وهو ردب يف برعلا روك ذ نم ةيدفلا يو هللا لوسر ذخأ دقو

 :لاق هريغو يراخبلا دنع عوكألا نب ةملس ثيدحلف ؛سوساجلا لتق امأو

 , لسنا مث ثدحتي هباحصا ضعب دنع سلجف رفس يف وهو نيع يو ينلا ىتأ »
 ع هللا لوسر ينلفنف ٠ هتلتقف هيلإ مهتقبسف «هولتقاف هوبلطا وب ينلا لاقف

 .يلرحلا سوساجلا لتق ىلع قفتم وهو .« هبلس

 9 . كلذب هدهع ضقتني يعازوألاو كلام لاقف يمذلاو دهاعملا امأو

 يبأل ًانيع ناكو .هلتقب رمأ يلوي ينلا نأ » نايح نب تارف نع دواد وبأو دمحأ
 لاقف .ماسم يفإ :لاقف راصنألا نم ةقلحب رمف راصنألا نم لجرل افيلحو نايفس

 نإ و لا كوفر اقف تإ لوقي نإ هللا ارو اي رافال قم لحب
 ماه وبأ هدانسإ يفو .«نايح نب تارف مهنم « مهناميأ ىلإ مهلكن الاجر مكنم
 ىور دق هنكلو ,نايفس نع هيوري وهو هثيدحب جتحي الو . ببحم نب دم لالدلا

 ىلع قفتا نم وهو يرصبلا يرسلا نب رشب نايفس نع روكذملا ثيدحلا
 نب دبع ًاضيأ يزوثلا نع 0 هللا هجر لسمو ي يراخبلا هب جاجتحال

 ا . ةقث وهو ينادابعلا قرزأل

 E زرحأ هيلع ةردقلا لبق ينرحلا مسأ اذإ هنوك امأو
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 هجرخأ .«هلامو هضرأب قحأ وهف لجرلا ماسأ اذإ ١ :لاق هَ ينل 000

 اوزرحأ اوملسأ اذإ موقلا نأ ١ :ظفل يفو «تاقث هلاجرو دواد وبأو ,دمحأ

 ماسأ نم » :ًاعوفرم ةريره يأ ثيدح نم ىلعي وبأ جرخأو . ( مهءامدو مهلاومأ

 ةريره يأ نع هل يوارلا تايزلا نيسايب يدع نبا هفعضو «؛ هل وهف « ءيش ىلع

 نع هجرخأ دقو ءالسرم ةورع نع ةكيلم يبأ نبا نع يوري امنإ يقهيبلا لاق

 . ةظيرق ينب رصاح يوب ينلا نأ » : : تاقث لاجرب روصنم نب ديعس ًالسرم ةورع

 امو .« راغصلا (هدالوأو [ملاومأ (همالسإ اه زرحأف ةيعس نب ديسأو ةبلعت ماسأف

 اذإ » :لاق يلزم يبلا نأ «قرط نم تباثلا حيحصلا ثيدحلا كلذ ىلع لدي

 يلرحلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو .« اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينماومصع اهولاق

 راد يف ماسأ نم نيب قرف الف < . كلم يف هلاومأ عيج هل تناك ًاعوط ماسأ اذإ

 . مالسإلا راد يف وأ برحلا

 دمحأ دنع سابع نبا ثيدحلف ؛ًارح راض رفاكلا دبع ماسأ اذإ هنوك امأو

 ديبع نم هيلإ جرخ نم فئاطلا موي هَ هللا لوسر قتعأ ١ : : لاق ةبيش يبأ نباو

 هيلدت يف ةركب يأ ةصقو . السوم رهف نت دست اکا کا « نيك رشملا

 يبعشلا نع دواد وبأ اهاورو .يراخبلا حيحص يف ةروك ذم فئاطلا نصح نم

 ناكو «ةركب ابأ انيلإ دري نأ ملو هللا لوسر انلأسو : : لاق فيقث نم لجر نع

 دواد وبأ جرخأو . ( هلوسر قيلط مث هللا قيلط وه ال :لاقف < ءانلبق ماسأف انك ولم

 موي يلو هللا لوسر ىلإ نادبع جرخ :  :لاق يلع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو

 كيلإ اوجرخ ام دم اي هللاو : اولاقف ,مهيلاوم هيلإ بتكف «حلصلا لبق ةيبيدحلا

 هللا لوسر اي اوقدص :سان لاقف «قرلا نم ابره اوجرخ امنإ كنيد يف ةبغر

 شيرق رشاعم اي نوهبتنت مارأ ام : لاقو ل هللا لوسر بضغف «مهيلإ مهّدر

 مه لاقو «مهدرب نأ أو ءاذه ىلع مكقانعأ برغي نم مكيلع هللا ثعبي ىتح

 هللا لوسر ىضق » : ا نأ نع دعا عرخاوا « لجو زع هللا ءاقتع

 مث لوملا ءاج اذا ع هنأ ,ماسأف هالوم ءاج مث مث ءماسأو ءاج اذإ دبعلا يف 2

 OO ا وب ها
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 كلت نم حلصألا لعفي «مامإلا ىلإ اهرمأ ,ةمونغملا ضرألا نوك امأو
 فصن مسقو نميناغلا نيب ريضنلاو ةظيرف ضرأ مسق ا يبنلا نآلف » ؛هوجولا

  رومألاو دوفولا نم هب لزني امل رخآلا فصنلا لعجو ؛نيملسملا نيب ربيخ ضرأ
 نع راسي نب ريشب ثيدح نم دواد وبأو ,دمحأ هجرخأ اك ««سانلا بئاونو
 .ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم دواد وبأ هوحن ًاضيأ جرخأو . ةباحصلا نم لجر
 نومسقي نيملسملا عيمج نيب ةكرتشم ضرألا نم هومنغ ام ةباحصلا كرت دقو
 لمعو .مهدعب نمو ةباحصلا روهمج هانركذ ام ىلإ بهذ دقو «مهنيب اهجارخ
 يضر ةريره يلأ ثيدح نم هريغو هللا همحر ماسم جرخأو . نودشارلا ءافلخلا هيلع
 . اهيف مكمهسف اهيف متمقأف اهومتبتأ ةيرق اميأ» : لاق لوب هللا لوسر نأ ؛هنع هلل
 . .«مكل يه مث «هلوسرو هلل اهسمخف هلوسرو هللا تصع ةيرق اأو

 .هنع هللا يضر ىلع ثيدحلف ؛انمآ راص نيملسملا دحأ هنمأ نم نوك يل
 نيملسملا ةمذ » : لاق ا ينلا نع ,يئاسنلاو «دواد يلأو .دمحأ دنع

 ثيدح نم ةجام نباو « دواد وبأو «دمحأ جرخأو .«مهاندأ اهب ىعسي .ةدحاو

 .مهاوس نم ىلع نيملسملا دي » : ظفلب ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 نم ىلع دي مهو «مهاصقأ مهيلع دريو , مهاندأ مهيلع ريجيو . مهؤامد ًافاکتت

 هجرخأو « ًالوطم رمع نبا ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هجرخأو .« مهاوس
 نم ىلع دي نوملسملا» :ظفلب ًارصتخم راسي نب لقعم ثيدح نم ةجام نبا
 ا ارصتخم ةريره فا ثيدح نم اجلا هجرخأو .( مهؤامد أفاكتت مهاوس

 نيملسملا ةمذ نإ » : ظفلب ًاضيأ ةريره يلأ ثيدح نم هللا همحر ماسم هجرخأو
 يف وهو .«نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف السم رفخأ نمف «ةدحاو

 .سنأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأو «هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم نيحيحصلا
 راص نيملسملا نم دحأ هنّمأ نم نأ ىلع ماعلا لهأ عجأ دقو .ثيداحأ بابلا يفو
 . ىهتنا «ةأرم: نامأ زاوج ىلع معلا لهأ عجأ : رذنملا نبا لاق «انمآ

 .روهمجلا هنامأ :ادأف دبعلا امأو



 . ىهتنا « زئاج ريغ يبصلا نامأ نأ ماعلا لهأ عمجأ رذنملا نبا لاقف يبصلا امأو

 . فالخ الب هنامأ حصي الف :نونجملا امأو

 دواد يبأو ءدمحأ دنع دوعسم نبا ثيدحلف ؛نمؤملاك لوسرلا نوك امأو ۰
 الاف تنك ولو: ةيلسم يلوسرل لاق هيل هللا لوشز نا ؛کاحلاو يئاسنلاو

 ؛ يعجشألا دوعسم نب معن ثيدح نم دواد وبأو دمحأ جرخأو ؛ اكتلتقل ًالوسر

 دقو .« (مكقانعأ تبرضل لتقت ال لسرلا نأ الول هللاو » : امل لاق هيوم هللا لوسر نأ

 هيوم هللا لوسر نأ, هححصو نابح نباو «يئاسنلاو دواد وبأو . دمحأ جرخأ

Eهل لاقف « .مهيلإ عج جر ال هللا لوسر اي لاقف هيلإ  

 نإف «مهيلإ عجرا نكلو دربلا سبحأ الو دهعلاب سيخأ ال ينإ : ملو هللا لوسر

 .« عجراف ؛ مالسإلا ينعي نألا هيف يذلا كبلق يف ناك

 ؛نينس رشع هرثكأ لجأ ىلإو طرشب ولو رافكلا ةنداهم زوجت اهنوك امأو

 هلم ينلا اوحلاص ًاشيرق نأ » هريغو هللا هجر ماسم دع ملا فدا

 . انيلع هومتددر انم ءاج نمو .مكيلع هّدرن ال مكنم ءاج نم نأ ؛هيلع اوطرتشاف
 هللا هدعبأف مهيلإ انم بهذ نم هنإ «معن :لاق ؟ اذه بتكتأ هللا لوسر اي اولاقف

 نم هريغ يراخبلا يف وهو .«ًاجرخمو ًاجرف هل هللا لعجيس مهنم ءاج نمو

 نيبو لي هنيب حلصلا ةدم نأ » :هيفو , ًالوطم ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح

 نم در ىلع رافكلا ةحلاصم زاوج يف ماعلا لهأ فلتخا دقو .« نينس رشع شيرق

 هب يفتقر ام تيفي 1 تلد زارچ لغ لدي للو هلعفو « السم مهنم ءاج

 رقع نم رک ا نوكيا روغ ا لا نويمحلا بهذف ؛حلصلا ةدم ردق امأو

 زوجي الف ءزيزعلا هباتك يف رافكلا ةلتاقمب انرمأ دق هناحص هللا نأل نينس

 للو ينلا نم كلذ عقو امل هنكلو ؛اهوحن وأ ةيزج نم َءيش نودب مهتحاصم

 اهيلع ةدايزلا زوجت الو «حلصلا اهيلع عقو يتلا ةدملا ىلإ زاوجلا ىلع ًاليلد ناك

 اهنإ ليق دقو «برحلا مهتزجانمو رافكلا ةلتاقم بوجو وهو لصألا ىلإ ًاعوجر

 .نيتنس ةزواجم زوج الو نينس ثالث ليقو نينس عبرأ ةزواجم زوجت ال
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 رافكلا ءاعدب يوب هرمأ نم مدقت الف « ةيزجلاب ةنداهملا دييأت زوجي هنوك امأو
 يف يراصنألا فوع نب ورمع ثيدحو «ةيزجلا اهنم لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ
 نيرحبلا ىلإ حارجلا نب ةديبع ابأ ثعب مي هللا لوسر نأ » : مههريغو نيحيحصلا
 ءالعلا مهيلع رمأو نيرحبلا لهأ حلاص وه يلم هللا لوسر ناكو .اهتيزجب يتاي

 وع هللا لوسر لبق :لاق ًالسرم يرهزلا نع ةديبع وبأ جرخأو.« يمرضحلا نبا
 : سنأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو .ًاسوجم اوناكو نيرحبلا لهأ نم ةيزجلا

 همد نقحف هب اوتأف ؛هوذخأف ةمود رديكأ ىلإ ًادلاخ ثعب يوب يبنلا نأ»

 لوأ نأ » : يرهزلا نع لاومألا باتك يف ديبع وبأ جرخأو .« ةيزجلا ىلع هحلاصو
 لهأ ىلع يلوم ينلا لعج دقو .ىراصن اوناكو نارجن لهأ ةيزجلا ىطعأ نم

 .« مهنم ةمذلا لهأ ينعي رفاعملا نم هتميق وأ «ةنس لك ًارانيد ملاح لك ىلع نميلا

 ذاعم ثيدح يف تباث وهو « زيزعلا دبع نب رمع نع هدنسم يف يعفاشلا هاور
 هنأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم هريغو يراخبلا جرخأو .دواد يلأ دنع روهشملا

 هدحو هللا اودبعت ىتح مكلتاقن نأ ميلو هللا لوسر انرمأ ١ :ىرسك لماعل لاق

 نأش ام دهاجمل تلق :لاق حيجن يبأ نبا نع يراخبلا جرخأو .«ةيزجلا اودؤت وأ

 نم كلذ لعج :لاق ؟ رانيد مهيلع نميلا لهأو ؛ ريناند ةعبرأ مهيلع ماشلا لهأ

 دوهيلا نم مجعلا رافك نم ةيزجلا لبقت اهنأ ىلع قافتالا عقو دقو .راسيلا ليبق
 عيمج نم لبقت اہنإ: ماشلا ءاهقفو « يعازوألاو ‹ كلام لاقو . سوجملاو ىراصنلاو

 ابرع باتكلا لهأ نم لبقت ةيزجلا نأب : يعفاشلا لاقو .مهريغو برعلا نم رافكلا
 اهذخأ زوجي مل نم لدتسا دقو .كلذ يف سوجملا مهب قحليو رجع وأ اوناك

 ؛هنسحو يذمرتلاو دمحأ دنع سابع نبا ثيدح يف عقو امب طقف مجعلا نم الإ

 يدؤتو برعلا اهب مهل نيدت ةملك مهنم ديري هنإ » :شيرقل لاق ميلو ينلا نأ
 ةيزجلا ذخأ يفني امم اذه سيلو .ةداهشلا ةملك ينعي .«ةيزجلا مجعلا اهب مهيلإ

 اذإو » : مدقتملا ةديرب نب نايلس ثيدح يف يلب هلوق عم اهسالو «برعلا نم
 .« ةيزجلا اهيفو لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيك رشملا نم كودع تيقل

 ؛برعلا ةريزج يف نوكسلا نم ةمذلا لهأو نوكرشملا عني هنوك امأو
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 . هرم دنع نضر ےک يتلا ذأ دایر نیا لق سا نبا قيما
 | تنك ام وحنب دفولا اوزيجأو «برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ :ثالثب

 هللا همحر ماسم جرخأو .لوحألا نايلس نم كشلاو .« ةثلاثلا تيسنو , مهزيجأ

 دوهيلا نجرخأل : لوقي لل هللا لوسر عمس هنأ ؛رمع ثيدح نم هريغو

 نم دمحأ جرخأو .« ايم الإ اهيف عدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو

 ةريزج كرتي ال » :لاق نأ 51 هللا لوسر دهع ام رخآ نأ ؛ةشئاع ثيدح

 نع ناسيك نب حلاص ينثدح :لاق ,قاحسإ نبا ةياور نم وهو .«نانيد برعلا

 ىلع تلد دق هذه ةلدألاو .اهنع ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع نع يرهزلا

 امثإ ؛ليقو .يمذ ريغ وأ ًايمذ ناك ءاوس برعلا ةريزج نم كرشم لك جارخإ

 0 دمحا هجرخا امب الالدتسا طقف زاجحلا نم نوعنمي

 نم نار :لهاو»زاجملا دو اورا للو هب مكت ام رخآ : لاق حارجلا نبا

 نأ نم لوصألا يف ررقت ال ماعلا صيصختل حلصي ال اذهو .«برعلا ةريزج

 نع يرابلا حتف يف رجح نبا ىكح دقو .حصي ال ماعلا قفاوب صيصختلا

 : لاق . ةصاخ زاجحلا وه برعلا ةريزج نم نوكرشملا هنم عنمي يذلا نا : روهمجلا

 .ةريزجلا مسا هيلع قلطي امم كلذ ىوس امف ال ءامهالاو امو ةنيدملاو ةكم وهو

 مرحلا مهوخد زوجي : كلام نعو .مارحلا دجسملا الإ ًاقلطم زوجي : ةيفنحلا نعو

 تبهذو .مامألا نذإب الإ الصا مرحلا نولخدي ال :يعفاشلا لاقو .ةراجتلل

 .نيملسملا ةحلصمل برعلا ةريزج نوكسب مهل نذإلا زوجي هنأ ىلإ ةيودملا



 ظ لصف
 قحلا ىلإ اودوعي ىتح ةاغبلا لاتق يف

 عبتي الو ,مهريسأ لتقي الو ,قحلا ىلإ اوعجري ىتح ةاغبلا لاتق بجيو
 . مهاومأ منغت الو ,مهحيرج ىلع زاج الو ,مهربدم

 نقم رملا نم :ناتنئاط ناول دلا كرف ةاعلا لاف هيبوجو' امأ :لوقأ
 لا اوُلتاَقَف ىرخألا ىَلَع اَمُهادَحِإ تْعَب نإف اهْنْيَب اوحلصأف اولتتقا

 ةيغابلا ةفئاطلا لاتق هناحبس بجوأف [ ٩ :تارجحلا ] هللا ِرْمَأ ىلإ ءيفت ىتَح

 ىلع نيملسملا نم دحأ نم يغبلا نوكي نأ نيب قرف الو هللا رمأ ىلإ عجرت ىتح
 . مهنم ةفئاط ىلع وا مهمامإ

 يقهيبلاو ماحلا هجرخأ الف ؛هانركذ ام رخآ ىلإ مهريسأ لتقي ال هنوك امأو

 ىغب نم مكح ام دبع مأ نب اي » دوعسم نبال لاق مْ يبنلا نأ ؛ رمع نبا نع
 الو مهربدم عبتي ل : هي هللا لوسر لاقف ماعا هلوسرو هللا لاق ؟ يتمأ س

 الو مهحيرج ىلع ففذي الو ١ : ظفل يفو .«مهريسأ لتقي الو مهحيرج ىلع زهجي
 لاقو « ظوفحم ريغ ثيدحلا اذه يدع نبا لاقو احلا هنع تكس .« مهنم منغي
 يف نأل مهوف .هححص احلا نإ مارملا غولب بحاص لاقو .فيعض يقهيبلا

 .ًافوقوم هوحن قرط نم يلع نع حصو .كورتم وهو ممكح نب رثوك هدانسإ

 نبا جرخأو .عفرلا تبثي ملو نيفص موي لع يدانم كلذب ىدان هنأ حيحصلاو
 يلع يدانم ىدان :ظفلب يلع نع ريخ دبع قيرط نم يقهيبلاو ماحلاو ةبيش يبأ
 ن كغم جرخأو .مهحيرج ىلع ففذي الو مهربدم عبتي ال الأ لمجلا موي
 ال لمجلا موي هنع هللا يضر ىلعل خراص خرص :لاق مكحلا نب ناورم نع روصنم

 حالسلا ىقلأ نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نمو ,.حيرج ىلع ففذي الو ربدم نلتقي
 تجاه :لاق يرهزلا نع هب جتحاو مرثألا ةياور يف دمحأ جرخأو .نمآ وهف -

 ذخؤي الو دحأ داقي ال نأ اوعجأف «نورفاوتم يلب هللا لوسر باحصأو ةنتفلا

 :لاق ةمامأ يبأ نع يقهيبلا جرخأو .هنيعب دجو ام الإ نآرقلا ليوأت ىلع لام
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 . اليتق نوبلسي الو ًايلوم نولتقي الو حيرج ىلع نوزيجي ال اوناكف نيفص تدهش
 اوبلطت الف موقلا ىلع مترفظ نإ :لمجلا موي لاق هنأ يلع نع يقهيبلا جرخأو

 هوضبقاف ةلآ نم برحلا هب اورضح ام ىلإ اورظناو حيرج ىلع اوزيجت الو ًاربدم

 . هنم ذخأي مل هنأ حيحصلاو عطقنم اذه يقهيبلا لاق مهتثرول وهف كلذ ىوس امو

 نيملسملا ءامد يف لصألا نأ راثآلا هذه عيمج ديؤيو ًاليتق بلسي مو ايش

 ىلع ةزاجالاب دارملاو «يعرش ليلدب الإ اهنم ءيش لحي الف ةمرحلا مهلاومأو

 نم يرهزلا هاكح امو «هيف عرسيو هلتق ممتي نأ ؛فيفذتلاو زاهجالاو حيرجلا
 . ةنتفلا مايا يف صاصق ال هنأ ىلع لدي دوقلا مدع ىلع عامجالا

 ىلوألا ةنتفلا تجاه : ظفلب يقهيبلاو يرهزلا نع رثألا اذه جرخأ دقو

 5 دهش نم لوب يبلا باحصأ نم ددع يوذ الاجر ةنتفلا ينعي تكردأف

 ليوأت يف لتاق لجر ىلع هيف ماقي ال ةنتفلا رمأ اذه نأ نوري مهنأ انغلبو «ًاردب

 دح اهيلع ىري الو «تیبس ةأرما يبس يف ّدح الو «لتق نميف صاصق نآرقلا

 ىريو . دحلا دلج الإ دحأ اهفذقي نأ ىري الو «ةنعالم اهجوز نيبو .اهنيب الو

 نأ ىريو ءرخآلا اهجوز نم اهتدع دتعت نأ دعب لوألا اهجوز ىلإ عجرت نأ

 ٠ .ىهتنا «لوألا اهجوز اهثري

 ىلع مهئاقبل : ًاعاجإ هب اوبلحي مل ام مانتغا الو مهيبس زوجي الو : رحبلا يف لاق
 برح ةلاو لام نم هب اوبلج ام مانتغا زوجي هنأ ةرتعلا رثكأ نع يكحو .ةلملا

 . ءيش مهنم منغي ال هنأ ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكزلا سفنلا نع يكحو

 مامإلا ةعاط بوجو يف

 ام مهيلع جورخلا زوجي الو .هللا ةيصعم يف الإ «ةبجاو ةمئألا ةعاطو

 لذبو ؛مهروج ىلع ربصلا بجيو .ًاحاوب ًارفك اورهظي ملو ةالصلا اوماقأ

 ظفحو .ملاظلا دي فكو ,نيملسملا نسع بذلا مهيلعو مم ةحصنلا
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 قيرفتو «لاومألاو نايدألاو نادبألا يف عرشلاب مهريبدتو «مهروغ
 فورعملاب ةيافكلا قوف امب رانئتسالا مدعو ءاهفراصم يف هللا لاومأ
 . ةريرسلاو ةريسلا حالصإ يف ةغلابملاو

 :ىلاعت هلوقلف ؛ىلاعت هللا ةيصعم يف الإ ةمئألا ةعاط بوجو امأ :لوقأ
 ثيداحألاو [ 09 : ءاسنلا ] 4ْمُكْنم ِرْمَألا يلوأو لولا اوُعيِطَأو هللا اوُعيِطأ
 سنأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام :اهنم ؛ةمئألا ةعاط بوجو يف ةرتاوتملا

 ام ةبيبز هسأر نأك يشبح دبع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو اوعمسا» : : ًاعوفرم

 نم : : مهم هنع ةريره يأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو . ( هللا باتك مكيف ماقأ

 ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ

 : للو هنع رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو . « يناصع دقف ريمألا صعي نمو

 الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ هركو بحأ اف ةعاطلاو عمسلا ماسملا ءرملا ىلع »

 .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو « « ةعاط

 ًاحاوب ًارفك اورهظي ملو ةالصلا اوماقأ ام مهيلع جورخلا زوجي ال هنوك امأو
 تعمس ؛لاق هريغو هللا همحر ماسم دنع هنع هللا يضر كلام نب فوع ثيدحلف

 مهيلع نولصتو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتملأ رابخ ١ : لوقي هيل هللا لوسر
 مهنونعلتو مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا مکتمئآ رارشو .مكيلع نولصيو

 . اوماقأ ام ؛ ال :لاق ؟ كلذ دنع مهذبانن الفأ هللا لوسر اي انلق لاق ,مكنونعليو

 أي ام هركيلف هللا ةيصعم نم ًائيش يتأي هآرف لاو هيلع يلو نم الإ ةالصلا مكيف
 نم هريغو اضيا هللا هجر ماسم جرخأو .«ةعاط نع ادي نعزني الو ةيصعم نم
 ال ةمئأ يدعب نوكي» :لاق ع هللا لوسر نأ ؛ ناملا نب ةفيذح ثيدح

 يف نيطايشلا بولق مهبولق لاجر مكيف موقيسو يتنسب نونتسي الو يبدهب نودته
 :لاق ؟ كلذ تكردأ نإ هللا لوسر اي عنصأ فيك تلق :لاق «ناسنإ نائثج
 همحر ماسم جرخأو .« عطأو عمساف كلام ذخأو كرهظ برض نإو عيطتو عمست
 نم: :لوقي وب هللا لوسر تعمس : لاق يعجشألا ةجفرع ثيدح نم ًاضيأ هللا

 مكتعامج قرفي وأ ماصع قشي نأ ديري دحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو ماتا
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 هللا لوسر انعياب » :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم نيحيحصلا يفو .«هولتقاف

 هلهأ رمألا عزانن ال نأو انيلع ةرثأو انرسيو انرسعو انهركمو انطشنم يف ع

 ؛ ةلمهملاو ةدحوملاب :حاوبلاو .« ناهرب هللا نم هيف دنع احاوب ارفك اورت نأ الا

 ثيدح نم هللا هحر ماسم جرخأو . ارهاظ ديري احاوب هلوق ىنعم : يلاطخلا لاق

 .( ةيلهاج هتتيمف ةعاجلا قرافو ةعاطلا نع جرخ نمو : : للو هنع ةريره يأ

 : رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو . . رمع نبا نع ًاضيأ هوحن هللا هجر جرخأو

 يضر ىسوم يأ ثيدح نم ًاضيأ هاجرخأو ٠ انم سيلف حالسلا انيلع لمح نمو

 . اهنع هللا يضر عوكألا نب ةملسو «ةريره يبأ ثيدح نم ماسم جرخأو . هنع هللا

 روهمج انركذ ام ىلإ بهذ دقو . اهطسبل ماقملا عستي ال بابلا اذه: ىف تتداخل ا

 اكسمت هبوجو وأ ةملظلا ىلع جورخملا زاوج ىلإ ماعلا لهأ ضعب بهذو . ماعلا لهأ

 ؛بابلا ثيداحأ نم ًاقلطم معأ يهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ثيداحأب

 ىلع فلسلا لضافأ نم ةعامج نم عقو ام لمحيو «صاخو ماع نيب ضراعت الو

 لهأ نم مهدعب ءاج نمم يع هللا لوسر ةتسل عوطأو هلل ىقتأ مهو مهنم داهتجا

 . ماعلا

 يفو .ثيداحألا نم مدقت الف ؛مهروج ىلع ربصلا بجي هنوك امأو

 نم ىأر نم : لب هللا لوسر لاق ؛لاق سابع نبا تيدح نم نيحيحصلا

 .( ةيلهاج هتتيمف ؛ تامف اربش ةعامجلا قراف نم هنإف  ربصيلف ههركي ًائيش هريمأ

 اع مهلئاس هللا نإف مهقح مهوطعأ» :ًاعوفرم ةريره يأ ثيدح نم اهيفو

 لَم للا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رذ يأ ثيدح نم دححأ جرخأو . ( مهاعرتسا

 يذلاو :لاق ؛ ءيفلا اذهب كيلع نورثأتسي ةالو دنع كب فيك » : رذ ابأ اي لاق -

 ىلع كلدأ ال وأ لاق . .كقحلأ ىتح برضأو يقتاع ىلع يفيس عضأ قحلاب كثعب

 .ةريثك ثيداحأ ب بابلا يفو .« ينقحلت ىتح ربصت :؟ كلذ نم كل ريخ وه ام

 00 :نأ نم حيحصلا يف تبث الف ؛ ؛مه ةحيصنلا لذب بوجو امأو

 . ظفللا اذهب :يرادلا ممن ثيدح نم :نملتلا ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا

 .ةمئآلا اهب سانلا ق قحأو ةرتاوتم ةحيصنلا قلطم يف ةدراولا ثيداحألاو
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 ءرصتخملا يف ام رخآ ىلإ نيملسملا نع بذلا ةمئألا ىلع بجي هنوك امأو
 يف فالخ الو اهطسبل ماقملا عستي ال يتلا ,ةنّسلاو باتكلا ةلدأ نم مولعم كلذف
 ؛ اه ةمئألا بصن هللا عرش يتلا يه رومألا هذهو .مامإلا ىلع اهعيمج اهبوجو

 حصان الو هتيعرل دهتجم ريغ وهف ؛اهنم ءيشب نيطالسلا وأ ةمئألا نم لخأ نمف
 راسي نب لقعم ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف تبث دقو . نئاخ شاغ لب ؛ مه
 موي تومي ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام» :لاق هُم هللا لوسر تعمس :لاق

 : ىلاعت هللا همحر ماسمل ظفل يفو . « ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل شاغ وهو تومي

 لخدي مل الإ مه حصني الو مهل دهتجي ال مث نيملسملا رومأ يلي ريمأ نم امد
 هللا لوسر تعمس : تلاق ةشئاع ثيدح نم هريغو هللا همحر ماسم جرخأو «« ةنجلا

 ۽ ةلمجلابو . «هب قفراف مهب قفرف أئيش يتمأ رمأ نم يلو نم مهللا» : :لوقي ياو

 ام عيمج يف نيدشارلا ءافلخلابو ملو هللا لوسرب يدتقي نأ ناطلسلاو مامإلا ىلعف
 يف ةتباثلا تابيغرتلا نم لدعلا ةمئأل ام هل ناك كلذ لعف نإ هنإف ؛رذيو يقأي
 ( .ةرخآلاو ايندلا ميعنب زوفلا اهلصاحو ةئسلاو باتكلا

 .ًارثك دمحلا هلف .هللا ةنوعمب اندرأ ام ريرحت ىهتنا ؛انه ىلإو

 نيتئامو نيرشع ةنس ةرخآلا ىدامج نم تلخ رشع ينثال تبسلا موي يف

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجملا نم فلأو

 دمحأ نب دمح ريقحلا هريرحت نم غرف «ىلاعت هللا هملس فلؤملا مالك ىهتنا
 نابعش رهش رشع يداح ءاعبرالا موي نيعمجأ نينمؤملا نعو هنع هللاافع يبطاشلا

 ..تاحلاصلا متت همعنب يذلا هلل دمحلاو ۱۳۳۸ ماع
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